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Verklaring i.v.m. de consulteerbaarheid  

De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie 

beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van 

het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te 

vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie.  

Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het 

auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft 

benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van 

de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. 

De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele 

doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 
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Woord vooraf 

Het schrijven van een masterscriptie is niet eenvoudig, het kost bloed, zweet en – in mijn geval - bijzonder 

veel tranen. Na veel zwoegen is hij er dan eindelijk gekomen. Ik leerde tijdens het schrijven twee boeiende 

historische figuren beter kennen. In mijn poging om hun verhaal op papier te zetten werd ik vaak bevangen 

door de angst dat ik aan hun verhaal geen recht zou doen. Op 30 mei 2019 las ik echter iets bijzonder 

boeiends in De Standaard: “Is iemands levensverhaal niet per definitie onvertelbaar?”.1 Deze uitspraak raakte 

me diep en gaf me de moed om door te gaan. Als een levensverhaal dan toch onvertelbaar is, kan iedere 

poging dan toch op z’n minst verdienstelijk genoemd worden? Bovendien deed ik tijdens het schrijven van 

deze scriptie ook allerlei inzichten op over het onderwijs aan het begin van de twintigste eeuw. Wat me 

hierbij opviel was dat de problemen van toen, nu nog steeds door vele leerkrachten ervaren worden. De 

behandelde thematiek blijft bijzonder actueel.  

Deze scriptie was er evenwel niet gekomen zonder de steun van heel wat mensen. Hierom wil ik hen in dit 

voorwoord allemaal welgemeend bedanken. 

In de eerste plaats wil ik mijn promotor, Christophe Verbruggen, bedanken om me telkens op de goede weg 

te zetten wanneer ik het even niet meer wist, alsook om me de nodige vrijheid te geven.   

Vervolgens wil ik ook de vele fijne en inspirerende mensen bedanken die ik tijdens mijn studententijd leerde 

kennen. De mon chéris maakten de opleiding geschiedenis werkelijk fantastisch. Mijn huisgenootjes en hun 

partners, Lori & Gauthier en Eva & Polle, verdienen eveneens een woord van dank. Zij waren altijd bereid 

om naar al mijn verhalen te luisteren en vrolijkten me op bij de zoveelste “zenuwinzinking”. Daarenboven 

gaven ze me ook heel wat concrete tips.  

Bedankt aan Nele en Wouter om me een plaatsje te geven in de Toggl. Deze vorm van collectieve 

productiviteit zorgde ervoor dat ik me niet zo alleen voelde tijdens de vele late thesissessies.  

Ook Caroline Van Sumere verdient een speciale vermelding. Ik kon niet alleen al jaren lang van haar 

vriendschap genieten, maar ze las ook nog eens heel deze scriptie na. Hiervoor alvast een welgemeende 

dankjewel, want ik kan me voorstellen dat je je zomervakantie liever op andere manieren spendeert.  

Daarnaast wil ik ook nog mijn familie bedanken. De tantes om te luisteren naar mijn thesisverhalen en me 

steeds opnieuw te motiveren. Specifieke dank gaat ook uit naar mijn tante Anita Comyn die de afgelopen 

twee jaar als mentor optrad. Ze las deze scriptie na en vroeg regelmatig om een update. Haar bemoedigende 

woorden zorgden ervoor dat ik niet opgaf.  

Ook mijn broer, Arthur, wil ik bedanken om al 21 jaar lang te geloven in mijn kunnen. Iedere keer wanneer 

ik aan mezelf twijfelde, maakte hij me duidelijk dat dit echt niet nodig was. Ook ik zal altijd in zijn kunnen 

geloven. 

Tot slot wil ik ook nog mijn ouders, Karel Billiet en Leen Comyn, bedanken. Zij gaven mij de kans om te 

studeren wat ik wilde en namen het me niet kwalijk toen ik vorige zomer besloot om nog een jaartje langer 

aan deze thesis te schrijven. Ze luisterden naar al mijn belevenissen en met mama kon ik discussiëren over 

alle problemen in het onderwijs, zij over de huidige, ik over die in het verleden. Mijn ouders moedigden me 

al deze tijd aan om door te zetten en steunden me door dik en dun. Desalniettemin zijn zij al even opgelucht 

als ik dat mijn thesis er eindelijk is.  

 
 

1 “Weemoedige vervalsers,” De Standaard 30.05.2019. 
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Inleiding en vraagstelling 

1. De belle époque en een nieuw maatschappijbeeld 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw nemen talrijke moderniseringsprocessen in West-

Europa, de VS en later ook de rest van de wereld een hoge vlucht. Deze processen vonden plaats 

op alle domeinen van de samenleving. Het gaat over zowel industrialisering, secularisering, 

democratisering als verwetenschappelijking. Het was de tijd van het vooruitgangsgeloof.2 Elke 

medaille heeft zijn keerzijde en dat is voor de modernisering niet anders. Proletarisering, 

verstedelijking en moreel verval bepaalden eveneens de karakteristieken van de lange negentiende 

eeuw. Deze kwalen van de moderniteit leidden tot een ongezien cultuurpessimisme bij de nieuwe 

middenklasse, een groep mensen die zelf profiteerden van de sociale vooruitgang, maar vreesden 

voor de gepercipieerde, maatschappelijke degeneratie die hierop zou volgen.3  Deze contradictie 

tussen vooruitgang en nostalgie bereikte haar hoogtepunt in de belle époque, zoals Julie Carlier en 

Christophe Verbruggen (2009) zo treffend verwoordden: 

"The European belle époque (1890–1914) was marked by a number of paradoxes and 

tensions. On the surface, it seemed a period of unseen prosperity. The numbers of educated 

middle-class workers were growing steadily. Beneath the surface, however, lay fears about 

modernisation related to expanding mass culture, the growth of cities and the dislocation of 

rural society. This environment saw the emergence of a relatively new social group: the modern 

intellectuals who considered themselves protectors of a new society.” 4  

De moderne intellectuelen reageerden op dit maatschappelijke verval met de eis voor sociale 

hervormingen. De invloed van deze moderne intellectuelen zorgde voor de opkomst van nieuwe 

maatschappelijke structuren waarin kennis werd geproduceerd en waarden en normen werden 

herdacht. Deze intellectuele sociabiliteitsstructuren bestonden zowel uit verenigingen, persoonlijke 

relaties en connecties, alsook uit periodieken.5  Het nieuwe gedachtegoed dat in deze netwerken 

ontstond, staat onder historici bekend als sociale hervormingen: het “geheel aan initiatieven en 

ideeën die een tegengewicht moesten bieden aan de groeipijnen van de modernisering.”6 Deze 

emancipatorische tegenkrachten vallen in sterk interagerende stromingen onder te verdelen: 

antiklerikalisme, socialisme, feminisme en in Vlaanderen het flamingantisme. Deze Europese 

initiatieven hadden een enorme impact op de samenleving en haar ontwikkeling.7 Historici 

 
 

2 Thomas D’haeninck, Lisa van Diem en Amandine Thiry, “Hervormers en de sociale kwestie in België tijdens de negentiende eeuw,” 
Contemporanea 37, nr. 4 (2016): 1-4. 
3 D’haeninck, Thiry en van Diem, 1–4; Giselle Nath, “Recensie Christianne Smit, De volksverheffers. Sociaal 
hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914 (Verloren; Hilversum, 2015)”, 2017, 326; Evert Peeters, De beloften 
van het lichaam: een geschiedenis van de natuurlijke levenswijze in België, 1890-1940 (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2008), 
14.  
4 Christophe Verbruggen en Julie Carlier, “An entangled history of ideas and ideals: feminism, social and educational 
reform in children’s libraries in Belgium before the First World War”, Paedagogica Historica 45, nr. 3 (2009): 293. 
5 Verbruggen en Carlier, 294. 
6 D’haeninck, van Diem en Thiry, “Hervormers en de sociale kwestie in België tijdens de negentiende eeuw,” 1-4. 
7 D’haeninck, van Diem en Thiry, “Hervormers en de sociale kwestie in België tijdens de negentiende eeuw,” 1-4. 
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bestudeerden deze talrijke hervormingsidealen al vaak en de laatste jaren stimuleren nieuwe 

impulsen het onderzoek naar de sociale hervormingen.8  

De nieuwe ideeën, normen en waarden die onder invloed van deze intellectuelen ontstonden en 

ingang vonden, waren heel divers. Voor deze masterscriptie waren er twee internationale 

bewegingen die specifieke aandacht vereisten: feminisme en Lebensreform. 

Allereerst was er het toegenomen belang van het feminisme in de westerse wereld. Steeds meer 

vrouwen eisten hun plaats op in de openbare sfeer en dat was in België niet anders. Tijdens de belle 

époque kregen steeds meer vrouwen toegang tot het hoger onderwijs, waardoor zij deel begonnen 

uit te maken van de nieuwe intellectuele netwerken.9 Zij verhieven vanaf toen steeds vaker hun 

stem om politiek zeggenschap te verwerven en de ontvoogding van de vrouw te bewerkstellingen.10 

Deze feministische netwerken geloofden dat vrouwen via het onderwijs en opvoeding zichzelf een 

plaats in de samenleving konden toe-eigenen, waardoor ze hun eis tot politiek zeggenschap kracht 

konden bijzetten.11 In België dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het zogenoemde 

burgerlijke feminisme van de liberalen en vrijzinnigen en het socialistische feminisme. De ligue 

belge des droits de femmes en de Gentse Vrouwenbond konden in dit burgerlijke feminisme 

ingepast worden, terwijl de Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond van Nellie van Kol en Emilie Claeys 

als de socialistische tegenhanger aanzien kan worden.12  

Het tweede fenomeen is de Lebensreform. De gevoelens van culturele en maatschappelijke neergang, 

veroorzaakt door het ongenoegen ten opzichte van de toenemende verstedelijking en 

industrialisering, vonden een unieke uitdrukking in de Lebensreform (1890-1933). De Lebensreform riep 

op tot een terugkeer naar de natuur; ze bepleitte een natuurlijke levensstijl om de kwalen van de 

moderniteit - zoals verstedelijking, ziekte en hygiënisch en moreel verval - tegen te gaan.13 Tevens 

vonden deze ideeën een politieke vertaling in progressief liberale en socialistisch-anarchistische 

milieus. Deze levensstijl uitte zich op verschillende manieren, zoals in nieuwe ideeën over 

opvoedkunde, voeding en geneeskunde, maar eveneens in lichamelijke uitingen van vegetarisme en 

nudisme.14 Lebensreformers geloofden dat ze door het veranderen van het alledaagse leven, de 

volledige maatschappij konden verbeteren: in de Lebensreform was het persoonlijke politiek en het 

politieke persoonlijk.15 Zowel in België als in Nederland ontstonden voor de Eerste Wereldoorlog 

 
 

8 Nath, “Recensie Christianne Smit, De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914 
(Verloren; Hilversum, 2015)”. 
9 Verbruggen en Carlier, “An entangled history of ideas and ideals”, 293–94. 
10 Julie Carlier en Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, “De relatie tussen het antialcoholistisch vrouwelijk activisme en 
het feminisme in het fin de siècle in België”, z.d.; Julie Carlier, “Forgotten Transnational Connections and National 
Contexts: An ‘entangled History’ of the Political Transfers That Shaped Belgian Feminism, 1890-1914”, WOMENS 
HISTORY REVIEW 19, nr. 4 (2010): 506–7. 
11 Verbruggen en Carlier, “An entangled history of ideas and ideals”, 297. 
12 Carlier, “Forgotten Transnational Connections and National Contexts”, 506–16. 
13 Evert Peeters, De Beloften van Het Lichaam: Een Geschiedenis van de Natuurlijke Levenswijze in België, 1890-
1940 (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2008), 15. 
14 Peeters, 28. 
15 Verbruggen en Carlier, “An entangled history of ideas and ideals”, 294; Peeters, De beloften van het lichaam, 120. 
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Rein Leven-bewegingen die de Lebensreformidealen aanhingen en ideeën zoals co-educatie, het 

vrije huwelijk en seksuele zelfbeheersing propageerden. 

Het discours over de vrouwenemancipatie en dat over de zelfverbetering hadden een impact op de 

ideeën over opvoeding en onderwijs tijdens de lange negentiende eeuw in Europa en de V.S. Het 

is vooral in de reformpedagogiek dat dit nieuwe gedachtegoed tot uiting kwam. De 

reformpedagogiek had zijn oorsprong in Duitsland als de vertaling van de Lebensreform-ideologie, 

maar verspreidde zich al snel over de rest van de wereld. Dit proces werd evenzeer bevorderd door 

bovengenoemde sociabiliteitsstructuren, nota bene via persoonlijke correspondentie en 

gespecialiseerde periodieken. De reformpedagogiek was een reactie op het zuiver klassikale 

volksonderwijs en riep op tot een meer kindgerichte aanpak. De reformpedagogie wilde het 

verstarde onderwijssysteem op verschillende manieren doorbreken. Het onderwijs diende de jeugd 

voor te bereiden op het werkelijke leven. Dit kon volgens vele reformpedagogen het best bereikt 

worden door de coëducatie. Alsook door een aanpak die vertrok vanuit de sterktes van de leerlingen 

waarbij de mens in zijn totaliteit ontwikkeld moest worden: het onderwijs en de opvoeding moesten 

de jeugd zowel op een lichamelijke, morele als intellectuele manier vormen.16 De bekendste uitingen 

van deze nieuwe schoolbeweging zijn tot op heden het Freinet-, Montessori-, Dalton, Steiner en 

Jenaplanonderwijs. Deze hervormingen kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden aan 

de nieuwe idealen ten opzichte van cultuur en maatschappij. De diverse thema’s die in de 

reformpedagogiek aan bod kwamen, ontstonden allen als reactie op een specifieke historische 

context. 17  

Ook in België is de belle époque een periode van ongeziene vooruitgang. België was de eerste 

geïndustrialiseerde natie op het Europese continent en bleef tot aan de Eerste Wereldoorlog een 

industriële grootmacht waarmee rekening gehouden diende te worden. Het economische succes 

van de natie was afhankelijk van de lage lonen, de vele vrouwen- en kinderarbeid, alsook het gebrek 

aan sociale wetgeving voor 1914. België was één van de laatste landen in het Westen dat sociale 

wetten en leerplicht onderwijs invoerde.18 Ook in België waren er talloze individuen en organisaties 

die zich inzetten voor de sociale strijd om zo het lot van arbeiders, vrouwen en kinderen te 

verbeteren en de wereld tot een betere plek te maken. Zo werd in 1885 de Belgische 

Werkliedenpartij opgericht. Feministische en Lebensreform organisaties kwamen eveneens tot stand. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn Marie Popelins en Louis Franks burgerlijke organisatie Ligue belge 

du droit des femmes (1892) en de socialistische Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond (1893) van Emilie 

Claeys en Nellie van Kol. In 1905 ontstond te Gent het eerste Vlaamse Lebensreform genootschap 

Reiner Leven naar Nederlands voorbeeld. Prominente leden waren George Sarton (1884-1956), 

 
 

16 Edward Peeters, Het Werk der Opvoeding met een Oogslag op het Verleden en een Blik in de Toekomst (Brugge, S. V. Centrale 
boekhandel), 6-7. 
17 Nelleke Bakker e.a., red., Reformpedagogiek in België en Nederland, Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en 
onderwijs 2001 (Assen: Van Gorcum, 2002), 2. 
18 Carlier, “Forgotten Transnational Connections and National Contexts”, 505. 
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Irénée Van der Ghinst (1884-1949), Bertha de Vriese en Céline Dangotte.19 Hoewel vaak anders 

beweerd wordt, deed de Reformpedagogiek ook in België al voor de Eerste Wereldoorlog haar 

intrede via persoonlijke relaties en vaktijdschriften. De figuur Edward Peeters (1873-1937) verdient 

in dit verband extra aandacht.20 Hoewel de kiemen voor een Belgische en Vlaamse 

Reformpedagogiek reeds in de belle époque gezaaid werden, ontstaat er pas echt een bloei in de 

nieuwe schoolbeweging na 1918 wanneer er meer concrete uitwerkingen van de ideeën komen. De 

initiatieven van Ovide Decroly zijn de bekendste voorbeelden.21  

In België was er echter nog een specifiek probleem dat de sociale strijd mee vorm gaf: de 

achterstelling van de Vlaamse taal ten opzichte van het Frans. Sinds de onafhankelijkheid van België 

werd Frans de onofficiële landstaal en het Nederlands werd als tweederangstaal aanzien. Doorheen 

de eeuw ontstond er echter bij vele Vlamingen een taalbewustzijn. Het cultuurflamingantisme vond 

in deze periode ingang. De cultuurflaminganten ijverden voor een erkenning van de Vlaamse 

identiteit en haalden het belang van onderwijs in de moedertaal van de Vlamingen aan – tot hiertoe 

gebeurde onderwijs altijd in het Frans. Waar dit probleem eerst als een culturele miskenning van 

het Vlaams aanzien werd, entte het probleem zich vanaf ca. 1880 steeds meer op de 

sociaaleconomische breuklijn. De flaminganten geloofden dat de achterstelling van het Vlaamse 

proletariaat mede een gevolg was van de achterstelling van de Nederlandse taal. De 

Nederlandstaligen werden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, die gedomineerd werd door een 

Franstalige elite. Dit cultuurflamingantisme wilde hier iets aan veranderen. De beweging geloofde 

dat er een Nederlandstalige culturele elite gevormd moest worden. Deze zou als voorhoede 

optreden om de intellectuele en materiële achterstand in Vlaanderen op te heffen en zo het lot van 

de Vlamingen te verbeteren. Deze maatschappelijke groepering van Vlaamsgezinden geloofde dat 

het onderwijs de cruciale factor was om hun doel - de creatie van een Vlaamse cultuurtaal en de 

verbetering van het lot van de Vlaming - te bereiken. 22 Het cultuurflamingantisme speelde in 

Vlaanderen dan ook een cruciale rol in de nieuwe schoolbeweging. Iets wat de Belgische casus - 

meer specifiek de Vlaamse - bijzonder uniek maakt.  

Op vrijdag 1 oktober 1909 verschijnt er een nieuw pedagogisch tijdschrift op de markt: Minerva. 

Revue d'éducation internationale et polyglotte (1909-1914). Het tijdschrift was een initiatief van de 

Oostendse leraar en onderwijshervormer Edward Peeters en gold als officieel orgaan voor het 

Bureau International de Documentation Educative. De periodiek die vanaf dan minstens om de drie 

maanden zou verschijnen en minimaal 32 bladzijden zou tellen, stelde zichzelf voor als een 

tijdschrift over pedagogiek, opvoeding en onderwijs en spitste zich toe op leergierige en intelligente 

opvoeders. Het magazine richtte zich expliciet op een internationaal publiek en wilde het tot dan 

toe chaotisch kluwen van ideeën over de nieuwere schoolbeweging bundelen in één 

 
 

19 Christophe Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal 
intellectueel engagement”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 38 (2008): 98–104. 
20 A. de Poortere, Edward Peeters, pionier van de opvoedkundig beweging in Vlaanderen (Antwerpen: De Sikkel, 1939), 15–16. 
21 Peeters, De beloften van het lichaam, 143–45. 
22 Deneckere, Gita et al, Een Geschiedenis Van België, (Gent: Academia Press, 2014), 146-7. 
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toonaangevende periodiek in vier talen: Frans, Engels, Duits én Vlaams. Minerva voorziet de 

Reformpedagogische beweging van een theoretische onderbouw. Vanaf haar eerste uitgave wijst 

ze op haar uitzonderlijke waarde in het pedagogische landschap, zelfs Prins Albert, de latere koning 

Albert I van België, wenste het tijdschrift alle succes toe. 23 Vanaf dit eerste nummer tot en met het 

plotse stopzetten van het magazine bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was 

Minerva een “cruciale actor in het transnationale netwerk van onderwijsvernieuwers”.24 Hoewel de 

periodiek veel veranderingen doormaakte, bleef de opzet gelijk: het reformpedagogische 

gedachtegoed verspreiden onder onderwijzers, intellectuelen en sociale hervormers. De tijd was 

Minerva en zijn bezieler Edward Peeters echter niet genadig, want reeds kort na de dood van Peeters 

verdwenen beide uit de geschiedenisboeken.  

In hetzelfde jaar verscheen er in Gent evenees een nieuwe, opvoedkundige periodiek: hetAsselch 

Blad (1909-1914). De bezielster van dit magazine was Céline Dangotte (1883-1975), lid van De 

Flinken, een groepje jonge geëngageerde feministes uit het Gentse die de Lebensreformidealen bij het 

grote publiek ingang wilden laten vinden. Volgens hen was de opvoeding hiertoe hét ideale middel. 

Het ontstaan van de opvoedkundige periodiek kan vanuit dit idee verklaard worden, maar de 

rechtstreekse aanleiding was de noodgedwongen sluiting van hun rationalistisch schooltje in de 

Drongense Assels. Onder het motto “als de kinderen niet tot bij ons kunnen komen, dan gaan wij 

naar de kinderen” publiceerde Céline Dangotte de eerste uitgave van het blad. Het Asselch Blad 

richtte zich voornamelijk tot de arbeidersklasse en naast kinderen, waren vooral moeders het 

gewenste doelpubliek. Het magazine publiceerde laagdrempelige artikels over de opvoeding en 

diverse sociale kwesties, alsook kinderverhalen. Al gauw groeide de periodiek uit tot een 

succesverhaal, met het aantal abonnenten variërend tussen de vijfhonderd en duizend, wat destijds 

een aanzienlijk aantal was.25 De uitgave werd een belangrijke actor in de verspreiding van het 

hervormingsgezinde gedachtegoed onder de Gentse arbeidersklasse. Dit initiatief werd ook door 

Edward Peeters opgemerkt en hij maakte hiervan vermelding in het derde nummer van Minerva. 

Met de volgende woorden duidde Peeters het belang van deze periodiek aan: 

“Deze poging, geheel klein en bescheiden in den beginne, nu reeds zeer aangegroeid 

en een hefboom wordend voor de ontwikkeling van het Vlaamsche volk, moet 

door eenieder die een gezonde geest en een edel kloppend hart heeft ondersteund 

worden.” – Edward Peeters, Minerva 1, nr. 3 (1910) 

 
 

23 Minerva 1, nr. 1 (1909).  
24 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 118. 
25 Christophe Verbruggen en Julie Carlier, “‘Wat zullen de kinderen lezen?’ Een sociaalkritische en feministische 
invulling van goede kinderliteratuur”, Brood & Rozen 27 (2011): 23. 
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2. 26Vraagstelling 

Beide tijdschriften speelden elk op hun eigen manier een bijzondere rol in het vormen en 

verspreiden van reformpedagogische ideeën en initiatieven in België en de rest van de wereld. Deze 

scriptie neemt daarom deze twee Belgische, opvoedkundige periodieken als uitgangspunt: Asselch 

Blad (1909-1914) en Minerva (1909-1914). De focus ligt grotendeels op de periodiek Minerva, daar 

dit het eerste Vlaamse tijdschrift over opvoeding was dat voor de Eerste Wereldoorlog groot 

internationaal succes kende en onderzoek naar dit magazine bijzonder schaars is. De focus op 

Minerva leidde me naar deze andere periodiek – Asselch Blad - die de redactie van Minerva als 

belangrijk aanwees.27 In deze masterscriptie vertrek ik vanuit beide tijdschriften om de plaats van 

maatschappelijke engagement in de periodieken te onderzoeken. De ideeën hierover onderzoek ik 

aan de hand van een biografische studie van beide tijdschriften en hun oprichters, alsook met 

behulp van een discoursanalyse over het thema seksuele en relationele moraal in beide periodieken. 

Dit doe ik om inzicht te krijgen in de ideologische onderbouw van beide periodieken. Op die 

manier probeer ik hen in te passen in het transnationale netwerk van humanitaire socialisten en 

andere sociale hervormers van voor de Eerste Wereldoorlog.28 

De keuze voor deze specifieke casus is er gekomen, doordat het onmogelijk was om in deze 

masterscriptie alle artikels uit deze twee periodieken uitgebreid te analyseren om de vorming en 

verspreiding van ideeën te achterhalen. Hierom focus ik mij op één specifieke casus. De eerste 

analyse van deze tijdschriften toonde aan dat ze vaak over dezelfde thema’s rapporteerden: co-

educatie, kleuteronderwijs, lichamelijke en morele opvoeding, humanitair onderwijs, etc. Deze 

thema’s werden reeds in menig artikel over de Belgische nieuwe schoolbeweging behandeld.  Het 

valt echter op dat de periodieken nog een thema behandelen: seksuele en relationele moraal. 

Seksualiteit was in deze periode een zeer omstreden onderwerp waaromtrent verschillende visies 

circuleerden. In deze periode ontstond de seksuologie die zorgde voor een medicalisering van de 

seksualiteit.29 De proletarisering van de 19e eeuw zorgde op zijn beurt dan weer voor stijgende 

prostitutie wat tot een toegenomen verspreiding van venerische ziekten leidde.30 Daarnaast kregen 

seksuele ervaringen – ook die in de kindertijd – meer aandacht onder invloed van Freuds 

psychoanalyse.31 Seksualiteit en de nood aan seksuele opvoeding kon niet langer genegeerd 

worden.32 Aangezien Minerva en Asselch Blad zich beiden toespitsten op de opvoeding in de breedste 

 
 

26 Fionnuala Dillane, “Regulating affect in the 19th-century periodical press. Emotional communites, emotional 
regimes.” (14 december 2017). 
27 Minerva 1, nr. 3 (1910): 150, 193. 
28 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 118. 
29 Lesley Hall, “Hauling Down the Double Standard: Feminism, Social Purity and Sexual Science in Late Nineteenth-
Century Britain”, Gender & History 16, nr. 1 (1 april 2004): 37–38, https://doi.org/10.1111/j.0953-5233.2004.325_1.x. 
30 Kathlijn Pittomvils, “Tussen repressie en permissiviteit. Socialisme, socialisten, prostitutie en geslachtsziekten.”, in 
Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit., onder redactie van Denise De Weerdt (Gent: Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen, 1999), 209–11. 
31 "Bulletin Bibliographique - Freud en zijne School. Nieuwe Banen der Psychologie," Minerva 5, nr. 8 (1913): 259. 
32 Marcus Wawerzonnek, Implizite Sexualpädagogik in der Sexualwissenschaft 1886 bis 1939 (Keulen: Pahl-Rugenstein, 1984), 
199. 
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zin van het woord, dient het niet te verbazen dat er over dit thema geschreven werd.33 Daar 

seksualiteit een controversieel onderwerp was (en is), is het boeiend om de ideeënvorming en -

verspreiding over dit onderwerp in deze periodieken te bestuderen. Specifiek onderzoek ik welke 

ideeën Minerva en Asselch Blad over seksuele en relationele moraal hadden en hoe ze deze ideeën 

naar hun lezers overbrachten. De analyse werpt een interessante blik op de ideologische 

overtuigingen die in deze tijdschriften tot uiting kwamen van ca. 1905 tot 1914. 34 Door deze analyse 

zal ik de periodieken in het netwerk van sociale hervormers kunnen inpassen.  

In het eerste deel van deze scriptie ga ik dieper in op de historiografie en de theoretische 

omkadering. In hoofdstuk 1 kader ik de vraagstelling binnen het grotere historiografische debat 

over de reformpedagogiek. In hoofdstuk 2 sta ik stil bij de gebruikte bronnen: periodieken, 

briefwisseling, manifesten en diverse publicaties.. In hoofdstuk 3 ten slotte ga ik dieper in op de 

methodes die ik gebruikte om deze bronnen te analyseren. In hoofdstuk 3.1. sta ik stil bij de histoire 

croisée en de werkwijze van de pragmatische inductie. In hoofdstuk 3.2. behandel ik de Critical 

Discourse Analysis volgens de visie van Norman Fairclough. Speciale aandacht gaat telkens uit naar 

de mogelijkheden en beperkingen.  

In het tweede deel van deze scriptie geef ik een biografische studie over de twee periodieken en 

hun bezielers: Edward Peeters en Minerva, Céline Dangotte en het Asselch Blad. Enkel wanneer er 

goed inzicht is in de aard van beide ondernemingen, kan ik in een specifieke casestudy in detail 

bekijken hoe deze periodieken in het bredere transnationale netwerk van sociale hervormers 

ingepast kan worden. Omdat de levensloop van periodieken onlosmakelijk verbonden is met die 

van hun bezielers, geef ik telkens zowel een biografie van de initiatiefnemers, als een biografie van 

de periodieken zelf.  

Hoofdstuk 1 gaat over het internationale tijdschrift Minerva en zijn directeur Edward Peeters. In 

hoofdstuk 1.1. geef ik een biografie van Edward Peeters. In hoofdstuk 1.2. onderzoek ik de 

levensloop van het internationale pedagogische centrum dat Peeters in 1909-1910 te Oostende 

stichtte: het Bureau International de Documentation Educative en zijn orgaan Minerva.  Daar er al meer 

dan dertig jaar geen enkele uitgebreide studie naar Edward Peeters activiteiten voor de Eerste 

Wereldoorlog gebeurde, zal dit onderzoek voornamelijk gebruik maken van primaire bronnen. 

Deze scriptie zal proberen om Peeters terug een plaats in de historiografie te geven.  

In hoofdstuk 2 focus ik op de figuur Céline Dangotte en het opvoedkundige tijdschrift Asselch Blad. 

Net zoals bij de biografische studie van Minerva kan ook een historische analyse van het Asselch Blad 

niet gebeuren zonder een historische analyse van het leven van haar redacteur en oprichtster Céline 

Dangotte. In hoofdstuk 2.1. geef ik een kort biografisch overzicht van het leven van Dangotte. De 

laatste jaren gebeurde er heel wat onderzoek naar deze vergeten figuur van het Belgische feminisme, 

waardoor ik de meeste inzichten over haar persoon hieruit haal. In hoofdstuk 2.2. neem ik het 

 
 

33 "Oeuvres de Protection de la Jeune Fille," Minerva 1, nr. 4 (1910): 191. ; “Tweede bijvoegsel van het Asselsch Blad,” 
Asselsch Blad (z.d.). 
34 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 114–19. 



- 8 - 
 

tijdschrift zelf onder de loep. Met behulp van het persoonlijke archief van de familie Limbosch-

Dangotte en artikels uit de periodiek schrijf ik een biografie van dit tijdschrift die niet alleen 

aandacht heeft voor de inhoudelijke opzet van het tijdschrift, maar eveneens focust op de 

verspreiding en ontwikkeling van de periodiek.  

In hoofdstuk 3 dat als tussentijds besluit dient, vergelijk ik in beide periodieken met elkaar. Ik stel 

dat waar Minerva als internationaal aanschouwd kan worden, het Asselch Blad hierop de lokale variant 

is. Beide periodieken dragen de reformpedagogische idealen uit naar een ruimer publiek en willen 

de bevolking opvoeden tot ‘gezonde mensen’. Deze inzichten neem ik dan mee naar de casestudy 

die in het derde en laatste deel van deze masterscriptie aan bod komt. 

In deel 3 van deze masterscriptie ligt de focus op de casestudy over het discours omtrent seksuele 

en relationele moraal in de twee Belgische opvoedkundige tijdschriften. Deze discoursanalyse 

gebeurt volgens de methode van Fairclough en heeft tot doel de ideologische motieven van de 

periodieken te identificeren. Opnieuw bestaat het deel uit drie hoofdstukken.  

In hoofdstuk 1 onderzoek ik welke problemen omtrent seksualiteit beide periodieken ervaren en 

benoemen. Ik zal aantonen dat noties als geslachtsziekten, zedenverval en maatschappelijke 

degeneratie centraal stonden in het maatschappijkritische discours van Minerva en Asselch Blad. 

In hoofdstuk 2 ga ik na welke oplossingen er voor deze maatschappelijke problemen werden 

aangereikt. Concrete aandacht in dit verband ging uit naar de ideeën over seksuele openheid en 

voorlichting in beide periodieken. Deze suggesties tot het oplossen van de maatschappelijke 

problemen bieden een inkijk in de ideologische onderbouw van de tijdschriften. 

In hoofdstuk 3 vat ik samen welke maatschappijkritische en ideologische argumenten er uit de 

artikels over seksuele en relationele moraal naar boven kwamen. Op basis hiervan identificeer ik de 

ideologische onderbouw en wereldvisie van beide periodieken.   
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Deel 1: Historiografie en theoretische omkadering 

1. Onderzoeksveld: de historische pedagogiek en het onderzoek naar 

reformpedagogiek in België en het Westen 

De geschiedenis van onderwijs en opvoeding - ook wel historische pedagogiek genoemd - is een 

gevestigd onderzoekdomein in de pedagogie en de geschiedschrijving. De discipline heeft eigen 

verenigingen, zoals de History of Education Society,  eigen congressen zoals International Standing 

Conference for the History of Education (ISCHE) en eigen tijdschriften, zoals Paedagogica Historica en 

History of Education Quarterly.35 De moderne pedagogie als wetenschap ontstond tijdens de 

Verlichting met vertegenwoordigers zoals Kant en Rousseau. De pedagogie gaf zichzelf de 

maatschappelijke taak om concrete opvoedkundige problemen op te lossen en het onderwijs en de 

opvoeding zo naar een hoger niveau te tillen. Deze inspanningen hadden tot doel het menselijke 

welzijn te vergroten. De historische pedagogie is de discipline die analyseert hoe de pedagogisering 

van de samenleving voor ideeën- en sociaalhistorische zorgde.36 In dit hoofdstuk ga ik dieper in op 

de historiografische kenmerken van het onderzoek naar onderwijs en opvoedkunde met een focus 

op het onderzoek naar de Nieuwe Schoolbeweging, ook wel reformpedagogiek of Éducation Nouvelle 

genoemd.  

1.1. Het ontstaan van de historische pedagogiek en het belang van de 

ideeënhistorische benadering tijdens het interbellum 

De eerste reflectieve studies over de opvoedkundige en onderwijskundige veranderingen tijdens de 

belle époque verschenen reeds in het interbellum. Hoewel de Nieuwe Schoolbeweging nog steeds 

in volle ontwikkeling was, verschenen er reeds enkele studies over pioniers van de opvoedkundige 

beweging in België. De meeste studies in België focussen op de figuur Ovide Decroly, die als dé 

sleutelfiguur voor de Belgische Nieuwe Schoolbeweging aanzien kan worden. In de vele studies 

over Decroly die vanaf de jaren 1930 verschenen, staan de auteurs - zoals Hamaïde, René Jadot en 

Philippi-Siewertsz - voornamelijk stil bij de levensloop van Decroly alsook bij zijn talloze triomfen 

en verwezenlijkingen. De toon van de studies is veelal biografisch of didactisch en er werd 

nauwelijks aandacht geschonken aan de ruimere maatschappelijke context. Wanneer er dan toch 

linken worden gelegd met het buitenland, ging het steevast over andere pedagogen zoals Ligthart, 

Montessori, Dewey en Binet en aarzelden de auteurs niet om de verhevenheid van Decroly boven 

deze pedagogen te benadrukken.37 De dominantie van de figuur Decroly heeft ervoor gezorgd dat 

er in deze periode weinig aandacht uitging naar andere Belgische pedagogen met internationaal 

aanzien, zoals de figuur Edward Peeters. Toch verschenen er in 1938 en 1939, kort na Peeters’ 

 
 

35 Bakker e.a., Reformpedagogiek in België en Nederland, 144. 
36 Marc Depaepe, “The Practical and Professional Relevance of Educational Research and Pedagogical Knowledge 
from the Perspective of History: Reflections on the Belgian Case in Its International Background”, European Educational 
Research Journal 1, nr. 2 (1 juni 2002): 361, https://doi.org/10.2304/eerj.2002.1.2.10. 
37 Marc Depaepe, Frank Simon, en Angelo Van Gorp, “De canonisering van Ovide Decroly tot een ‘heilige’ van de 
reformpedagogiek”, in Reformpedagogiek in België en Nederland, onder redactie van Nelleke Bakker e.a., Jaarboek voor de 
geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2001 (Assen: Van Gorcum, 2002), 36–44. 
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overlijden, twee studies over de genoemde grondlegger van de reformpedagogiek in België.38 Een 

voorbeeld hiervan was de studie van A. De Poortere uit 1939. Deze biografische studie focust op 

Edward Peeters als grondlegger van de reformpedagogiek in België. In zijn werk beklemtoont de 

Poortere het uitzonderlijke karakter van Peeters’ ideeën, maar schrijft eveneens dat Peeters niet de 

erkenning krijgt die hij verdient.39 De Poorteres opmerking over Peeters blijft tot op heden relevant, 

want hij wordt nog steeds vergeten in de vele internationale studies over de reformpedagogiek. 

Naast studies over specifieke pedagogen, verschenen er vanaf de jaren 1940 ook diverse historische 

studies over de nieuwe opvoedkundige ideeën in deze bewogen periode. Deze studies hadden een 

nationale focus, waarin er stilgestaan werd bij de betekenis van de pedagogische verandering in een 

bepaald land. Al deze werken kenden een ideeënhistorische focus, waarin er weinig tot geen ruimte 

was voor internationale vergelijkingen en maatschappelijke ontwikkelingen.  

1.2. De sociaalhistorische omwenteling vanaf de jaren 1960 

Zoals de voorgaande alinea reeds impliceerde, focuste de historische pedagogiek in vele Westerse 

landen voor de jaren 1960 voornamelijk op de didactische ontwikkelingen in het nationale 

onderwijs, alsook op enkele uitzonderlijke pedagogische figuren. De geschiedenis van opvoeding 

en onderwijs concentreerde zich in ieder West-Europees land op de specifieke nationale context 

zonder aandacht te hebben voor de invloed van de intellectuele, politieke, sociale en economische 

geschiedenis. Vanaf de jaren 1960 wordt in de nationale pedagogische geschiedschrijving het belang 

van de sociologie en sociaalhistorische context ingezien, waardoor de ideeënhistorische benadering 

van de pedagogische geschiedenis, omgeruild wordt voor een sociaalhistorische benadering.  

Dit gebeurde eveneens in de Belgische historische pedagogiek onder invloed van de 

gerenommeerde Belgische historicus Maurits De Vroede, de vader van de historische pedagogiek 

of de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. De Vroede speelde een voortrekkersrol in het 

invoeren van het sociaalhistorische paradigma in de historische pedagogiek. Hij stelde eerder 

scherp op het ontsluiten van empirische gegevens over de relatie tussen maatschappij en 

opvoeding, in plaats van op het inpassen van de pedagogische geschiedenissen in complexe 

sociologische theorieën. 40 In een essay uit 1986 schetst De Vroede het Belgische historisch-

pedagogische onderzoek voor 1985. De Vroede bemerkt dat door de sterke academische 

omkadering van de historische pedagogiek in België er van oudsher heel veel aandacht uitging naar 

de impact van cultuur, maatschappij en politiek op de ideeën over opvoeding. De Vroedes 

overtuiging is dat de historische pedagogiek concrete opvoedkundige activiteiten, pedagogische 

ideeën en didactische veranderingen in het Belgische onderwijs als focuspunt moet hebben.41 Een 

 
 

38 Robert De Graeve, Edward Peeters, ’n pedagogisch pionier (Lier: van In, 1938); Poortere, Edward Peeters, pionier van de 
opvoedkundig beweging in Vlaanderen. 
39 Poortere, Edward Peeters, pionier van de opvoedkundig beweging in Vlaanderen, 5. 
40 Marc Depaepe, “In memoriam Prof. dr. Maurits De Vroede (1922-2002), erevoorzitter van de BNVGOO”, in 
Reformpedagogiek in België en Nederland, onder redactie van Nelleke Bakker e.a., Jaarboek voor de geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs 2001 (Assen: Van Gorcum, 2002), 7. 
41 Jurgen Herbst, “The New History of Education in Europe”, onder redactie van Manfred Heinemann, History of 
Education Quarterly 27, nr. 1 (1987): 56, https://doi.org/10.2307/368578. 
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voorbeeld van zo’n ontsluiting van bronnenmateriaal is zijn interdisciplinaire Bijdragen tot de 

geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw.42 Dit werk bestaat uit vier delen, 

uitgegeven in zes banden, waarin een groot aantal Belgische, pedagogische periodieken uitgegeven 

tussen 1817 en 1940 worden beschreven. De tijdschriften werden gecategoriseerd in vier 

tijdsperioden: 1817-1878, 1878-1895, 1895-1914 en 1914-1940. Iedere periode wordt voorafgegaan 

door een inleiding waarin de auteur de periodisering verantwoordt, aanhaalt hoe de besproken 

magazines geselecteerd werden en waarin hij tot slot een synthetiserend overzicht van het 

periodieke landschap uit die periode geeft. Hierbij heeft hij steevast aandacht voor de historische 

context en enkele specifieke pedagogische ontwikkelingen.43 Dit werk is tot op heden de meest 

uitgebreide studie van de Belgische opvoedkundige tijdschriften in de negentiende en twintigste 

eeuw en leent zich perfect voor onderzoek naar de pedagogische mentaliteitsgeschiedenis in België. 

Voor deze masterscriptie, bleek het derde deel, 1895-1914, van grote waarde.  

1.3. Toegenomen internationalisering in de historische pedagogiek vanaf de jaren 

1980 

De sociaalhistorische omwenteling in de historische pedagogiek is reeds een eerste grote 

aanpassing, maar een tweede grote verandering komt er vanaf de jaren 1980. 44 De nationale 

onderzoekseenheden en geschiedenissen die de historische pedagogiek kenmerkten, ruimden vanaf 

de jaren 1980 plaats voor een internationalere, meer geïntegreerde benadering. De nationale studies 

werden vervangen door comparatieve studies die de geschiedenis van het onderwijs en opvoeding 

in verschillende landen vergeleken en de nationale onderzoekseenheden werden versterkt door het 

ontstaan van een internationale onderzoeksgemeenschap waarin historici en historische pedagogen 

kennis en informatie uitwisselden. Deze tendens staat bekend als de Nieuwe Historische 

Pedagogiek.  In het kader van deze toenemende internationalisering schreef de Duitser Manfred 

Heinemann het standaardwerk Die historische Pädagogik in Europa und den USA: Berichte über die 

historische Bildungsforschung (1986). In dit boek tracht Heineman de nationale focus van de historische 

pedagogiek te overstijgen en een standaardwerk over de historisch-pedagogische 

onderzoekspraktijk in diverse Europese landen te schrijven. 45 Herbst merkt op dat dit 

standaardwerk historische pedagogen de mogelijkheid biedt om hun eigen, onbetwiste 

historiografische concepten en biasen in vraag te stellen wanneer ze een historisch onderzoek naar 

de opvoeding aanvatten.46 In België was het opnieuw Maurits De Vroede die het voortouw nam in 

deze internationalisering van de discipline. Hij engageerde zich voor de internationale en 

interuniversitaire samenwerking en richtte daartoe in 1970 al de Belgisch-Nederlandse Vereniging 

voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (BNVGOO) op. Deze vereniging vormt de 

 
 

42 Depaepe, “In memoriam”, 7. 
43 Maurits De Vroede 1922-2002, An Bosmans-Hermans, en Henri Cammaer, Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch 
leven in België in de 19de en 20ste eeuw (Leuven: KU Leuven, 1973). 
44 Herbst, “The New History of Education in Europe”, 58. 
45 Jurgen Herbst, “The New History of Education in Europe”, bewerkt door Manfred Heinemann, History of Education 
Quarterly 27, nr. 1 (1987): 55–56. 
46 Herbst, 61. 
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basis voor veel van het vergelijkende historisch-pedagogische onderzoek tussen België en 

Nederland dat tot op heden van groot belang is.47 Vanaf de jaren 1970-1980 wordt zowel in België 

als in de rest van West-Europa de aanzet gegeven tot het verlaten van de louter nationale focus in 

de historisch-pedagogische studies ten voordele van een meer comparatieve, internationale 

benadering van de geschiedenis van de opvoeding.48   

Ook in het Belgische onderzoek naar opvoedkundige hervormingen is het toenemende belang van 

de vergelijkende, sociaalhistorische benadering merkbaar. Marc Depaepes comparatieve werk over 

de geschiedenis van de pedologie, de pedagogische psychologie en de experimentele pedagogiek in 

West-Europa en de Verenigde Staten tijdens de belle époque is hier een duidelijk voorbeeld van.49 

In deze wetenschapshistorische studie onderzoekt Depaepe de evolutie van de pedagogische 

wetenschappen tijdens de belle époque met aandacht voor de maatschappelijke context die 

bepalend was voor de ideeën omtrent opvoeding en onderwijs én vergelijkt hij ook verschillende 

landen en regio’s.50 Naast deze intellectuele focus, gaat er in het Belgische onderzoek nog steeds 

veel aandacht uit naar de institutionele geschiedenis van het onderwijs. Ook voor dit thema nam 

het belang van de maatschappelijke context toe. Voorbeelden van deze tendens zijn de studies over 

de eerste schoolstrijd, alsook studies over de onderwijskundige praktijk in lagere en middelbare 

scholen.51  

In de jaren 1990 nam de invloed van de sociale geschiedenis en de globalisering op de historische 

pedagogiek toe. De comparatieve studies die hiervan het resultaat waren, concentreerden zich 

voornamelijk op de verschillen tussen nationale onderwijssystemen, alsook op de relatie tussen 

onderwijs en staat. Telkens ging er in deze studies veel aandacht uit naar de ideeën en effecten van 

pedagogische veranderingen en hervormingen. Deze comparatieve studies over de geschiedenis 

van onderwijs en pedagogische veranderingen legden zich toe op de studie van maatschappelijke 

structuren, terwijl ze de rol van individuele hervormers minimaliseerden. Hierop kwam er in de 

loop van de jaren 1990 heel wat kritiek. Historici trachtten individuen terug een plaats te geven in 

de geschiedenis van opvoeding en onderwijs via talrijke biografische studies, een ware biographical 

turn.52 De meest verdienstelijke biografische studie in de historische pedagogiek is het tweedelige 

biografische woordenboek van Peter Gordon en Richard Aldrich waarin meer dan duizend 

pedagogische hervormers in opgelijst worden.53 Aldrich en Gordon hadden met hun biografische 

 
 

47 Depaepe, “In memoriam”, 7. 
48 Herbst, “The New History of Education in Europe”, 56. 
49 Marc Depaepe, Zum Wohl des Kindes? Pädologie, pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik in Europa und den USA, 
1890-1940, vol. 14 (Leuven University Press, 1993). 
50 Karlheinz Ingenkamp, review of Review of Zum Wohle des Kindes? Pädologie, pädagogische Psychologie und experimentelle 
Pädagogik in Europa und in den USA, 1890-1940, door Marc Depaepe, Zeitschrift für Pädagogik 41, nr. 3 (1995): 461–67. 
51 Jeffrey Tyssens, Om de schone ziel van ’t kind... Het onderwijsconflict als een breuklijn in de Belgische politiek, 1ste dr. (Gent: 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1998); Marc Depaepe e.a., Orde in vooruitgang : alledaags handelen in de Belgische lagere 
school 1880-1970 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1999). 
52 Richard Aldrich, “The Role of the Individual in Educational Reform”, Paedagogica Historica 34, nr. 2 (1998): 345–51, 
https://doi.org/10.1080/00309230.1998.11434923. 
53 Peter Gordon en Richard Aldrich, Biographical dictionary of North American and European Educationists (Londen: Woburn 
Press, 1997); Richard Aldrich en Peter Gordon, Dictionary of British Educationists (Londen: Woburn Press, 1989). 
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woordenboeken het doel historici en pedagogen nieuwe mogelijkheden te bieden om via de 

aangereikte studies vanuit een internationaal perspectief de rol van het individu in opvoedkundige 

hervormingen te herdenken.54 Het Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2001, dat de 

geschiedenis van de reformpedagogiek in België en Nederland als thema heeft,  is een prachtig 

toonbeeld van deze biografische trend in het historische onderzoek. De individuele artikels 

herwaarderen de rol van individuen in de reformpedagogiek. Bijna alle studies nemen de levensloop 

van één individu als vertrekpunt voor hun analyse van de intellectuele en maatschappelijke 

achtergronden van reforminitiatieven en de receptie van deze ideeën in België en Nederland. De 

bestudeerde reformpedagogen zijn Ovide Decroly, Jan Ligthart en Kees Boeke, dé sleutelfiguren 

uit de Belgische en Nederlandse reformpedagogiek.55  

1.4. De turn to gender, ook in de historische pedagogiek 

In zijn artikel over de rol van individuen in opvoedkundige hervormingen merkt Aldrich echter op 

dat vele van deze biografische studies weinig aandacht schenken aan vrouwelijke 

opvoedkundigen.56 Ook in de studie van de Belgische reformpedagogiek ligt de focus voornamelijk 

op mannelijke voortrekkers, zoals Decroly. Dit ontging ook feministische historici niet: zij 

verweten de historische pedagogiek een westers white male perspective. Dit resulteerde in een 

tegenreactie. Feministische historici publiceerden diverse studies waarin de triomfen van 

vrouwelijke opvoedkundigen extra belicht werden.57 Het bekendste voorbeeld van zo’n werk is 

Founding Mothers and Others (2002) van Sadovnik en Semel, waarin een lofzang volgt op enkele van 

Amerika’s toonaangevende opvoedsters en vrouwelijke pedagogen van voor de Tweede 

Wereldoorlog.58 Daarnaast schreven ook van Drenth en van Essen een artikel (2003) over de eerste 

vrouwelijke pedagogen in West-Europa en Amerika tijdens de negentiende eeuw.59 Hoewel deze 

werken van groot belang waren om vrouwen een plaats te geven in de historiografie, bleven deze 

studies voornamelijk geïsoleerde en biografische vertellingen en hadden ze geen aandacht voor de 

verschillen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid die de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 

eveneens mee vormgaven. De Amerikaanse historica Kathleen Weiler maakt ons er in haar artikel 

uit 2006 op attent dat deze feministische tegengeschiedenis van onderwijs en opvoeding pas echt 

impact zal hebben, wanneer deze ook gender incorporeert in de historische analyse. Ook in de 

historische pedagogiek is het belangrijk om de tegenstelling tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid 

te analyseren als constitutieve kracht in machtsverhoudingen en in het proces van difference-making.60 

 
 

54 Aldrich, “The Role of the Individual in Educational Reform”, 345. 
55 Bakker e.a., Reformpedagogiek in België en Nederland, 1–3. 
56 Aldrich, “The Role of the Individual in Educational Reform”, 352. 
57 Kathleen Weiler, “The Historiography of Gender and Progressive Education in the United States”, Paedagogica 
Historica 42 (2006): 161–63. 
58 Alan R. Sadovnik en Susan F. Semel, Founding Mothers and Others: Women Educational Leaders during the Progressive Era 
(New York: Palgrave, 2002). 
59 Annemieke van Drenth en Mineke van Essen, “Shoulders squared ready for battle with forces that sought to 
overwhelm”. West European and American women pioneering in educational sciences, 1800 – 1910”, Paedagogica 
Historica 39 (2003): 263–84. 
60 Weiler, “The Historiography of Gender and Progressive Education in the United States”, 161. 
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Gender zorgde voor een nieuwe analysecategorie in de historische pedagogiek, maar ook andere 

analysecategorieën en theoretische denkkaders vonden hun ingang in het onderzoeksveld. 

1.5. De Transnational turn als paradigma in de historische pedagogiek 

Een andere verandering in de historische pedagogiek is de focus op de (trans)nationale vorming, 

verspreiding en uitwisseling van ideeën over onderwijs en opvoeding in de lange negentiende eeuw 

en het interbellum, de periode waarin de pedagogie zich vestigde als onderzoeksgebied. Deze 

dynamieken worden onderzocht aan de hand van de studie van internationale netwerken, 

organisaties en congressen, de zogenaamde sociabiliteitsstructuren waarin de nieuwe ideeën over 

onderwijs en opvoeding vorm kregen.61 Het academische tijdschrift Paedagogica Historica speelde 

een voortrekkersrol in deze transnational turn. In hun thema nummer uit 2004 verschenen diverse 

artikels waarin de transnationale verwevenheid van de opvoedkundige beweging werd onderzocht, 

waarvan ik hier kort enkele studies bespreek. Een eerste artikel in deze uitgave focust op de rol van 

het individu en zijn egonetwerk. Van Gorp, Depaepe en Simon onderzoeken de rol van Ovide 

Decroly en zijn persoonlijke netwerk in de erkenning en institutionalisering van de pedagogische 

wetenschappen als wetenschappelijke discipline.62 Deze egonetwerkbenadering is een dominante 

benadering in de transnationale geschiedenis. Dit gezichtspunt gaat uit van een relationele visie op 

de samenleving en laat het toe om verschillende sociale, culturele en intellectuele bewegingen in 

relatie tot elkaar te bestuderen.63 De egonetwerkbenadering overstijgt de individuele, biografische 

kijk op een actor ten voordele van een studie waarin de mobiele burger dient als toegang tot het 

transnationaal engagement. Op die manier ontwart de methode de vervlechting van lokale, 

nationale en internationale relaties en maakt ze deze relaties zichtbaar.64 Eckhardt Fuchs 

onderzoekt de rol van opvoedkundige congressen in de vorming van internationale netwerken van 

pedagogische hervormers in de negentiende eeuw. Hij analyseert de ideeën die als verbinding 

zorgden en focust op enkele instellingen die uit deze intellectuele netwerken voortkwamen.65 In 

een ander artikel uit 2007 onderzoekt Fuchs de verderzetting van deze 

internationaliseringsprocessen in het interbellum nadat de Eerste Wereldoorlog de verschillende 

pogingen tot institutionalisering van educatieve organen abrupt beëindigde. Hij onderzoekt deze 

internationale institutionalisering met de Volkenbond en zijn bijhorende educatieve organisaties als 

onderzoeksobject.66 De transnationale benadering van de opvoedkundige hervormingen uit de 

 
 

61 Rita Hofstetter en Bernard Schneuwly, “Introduction. Educational sciences in dynamic and hybrid 
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Paedagogica Historica 40 (2004): 591–92. 
63 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 88–89. 
64 Verbruggen, 87; D’haeninck, Thiry, en van Diem, “Hervormers en de sociale kwestie tijdens de negentiende eeuw”, 
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65 Eckhardt Fuchs, “Educational sciences, morality and politics: international educational congresses in the early 
twentieth century”, Paedagogica Historica 40, nr. 5–6 (2004): 757–58. 
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belle époque zorgen ervoor dat de nationale geschiedenissen van de beweging overstegen worden. 

Ze past de op het eerste zicht zonderlinge initiatieven in een internationale gemeenschap in. Deze 

interesse kadert binnen de hernieuwde, historiografische interesse in de geschiedenis van de sociale 

kwestie in de lange negentiende eeuw.  

Deze verschillende trends in de historiografie zijn ook in het Belgische onderzoek terug te vinden. 

Ook Belgische historici concentreren zich tegenwoordig meer dan ooit op de verspreiding van 

innovatieve maatschappelijke ideeën.67 Christophe Verbruggen schreef diverse artikels over het 

transnationaal, intellectueel engagement waarbij hij vertrekt vanuit een Belgische casus. Zijn werken 

over de opvoedkundige veranderingen in de belle époque zijn geschreven vanuit deze interesse in  

de sociale veranderingen kenmerkend voor deze turbulente periode.  Zo onderzocht hij samen met 

Julie Carlier (2009) de ontstaansgeschiedenis van de eerste Belgische kinderbibliotheek uit 1909. 

Deze transnationale geschiedenis illustreerde dat de Gentse kinderbibliotheek niet zomaar een 

imitatie was van een Amerikaans model, maar het product was van ingewikkelde processen van 

transnationale, culturele transfers en transformaties. Daarenboven toonden Verbruggen en Carlier 

via de methode van de histoire croisée de verwevenheid van de sociale, educatieve en feministische 

hervormingsbewegingen aan. Ze stellen zelf dat hun studie de opvoedkundige en feministische 

geschiedenis met een transnationale, sociale geschiedenis verbindt. 68 In het najaar van 2018 

verschijnt een ander artikel van Verbruggen, Thomas D’haeninck en Amandine Thiry waarin deze 

interesse in het transnationaal engagement gekoppeld wordt aan onderzoek naar educatieve 

hervormingen in de negentiende eeuw.69 In deze artikels komen dus de verschillende inzichten uit 

zowel de gendergeschiedenis, sociale geschiedenis als de transnationale geschiedenis samen in het 

onderzoek naar de opvoedkundige bewegingen in de belle époque. 

Dit hoofdstuk besluit ik door te stellen dat historici die zich bezighielden met de geschiedenis van 

de reformpedagogiek in West-Europa zich steeds meer bewust werden van hun eigen historische 

en sociologische denkkaders. Het debat over de linguistic en transnational turn heeft ook de historische 

pedagogiek bereikt. Ook al zijn er nog steeds pedagogisch historici die de positivistische aanpak 

blijven volgen, kies ik er in deze masterscriptie voor om, net zoals Verbruggen en Carlier, één 

aspect – de Belgische opvoedkundige pers - van de Belgische reformpedagogische geschiedenis te 

reconstrueren vanuit de ruimere transnationale context.70  

2. Bronnencorpus 

De historiografische waarde van deze scriptie schuilt vooral in de keuze van het bronnenmateriaal. 

In het onderzoek staan twee periodieken centraal: het internationale Minerva en het lokale Asselch 
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Blad. De keuze van deze twee periodieken is vooral interessant omdat ze inzicht verschaffen in de 

internationale en lokale dimensies van het sociale engagement in de Belgische pedagogische pers. 

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat beide tijdschriften met elkaar verbonden waren, maar dit 

verdere onderzoek moet beide periodieken nog meer met elkaar vergelijken en zal de verwevenheid 

van beide proberen aan te tonen. Dit onderzoek wordt extra interessant, doordat het tijdschrift 

Minerva slechts heel sporadisch aan een uitgebreide historische analyse onderworpen werd.  

Hoewel de periodieken als bron centraal staan, werden er als aanvulling ook nog andere bronnen 

gebruikt. De geschiedenis van een tijdschrift is onlosmakelijk verbonden met die van zijn stichter 

en hoofdredacteur. Hierom koos ik ervoor om de geschiedenis van beide periodieken te schetsen 

aan de hand van twee soorten bronnen: de periodieken zelf en archiefstukken uit het persoonlijke 

archief Peeters en Dangotte.  In beide periodieken werd in verschillende artikels uitgebreid 

stilgestaan bij de werking en het persoonlijke archief van beide stichters bevatte correspondentie, 

facturen, abonneelijsten, autobiografieën, aantekeningen en veel meer. Die persoonlijke archieven 

bevatten een schat aan informatie die helpen om een zo duidelijk mogelijk beeld over de 

onderneming te krijgen. De persoonlijke archieven vinden we op de volgende plaatsen terug: het 

Archief Edward Peeters in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen en het Fonds Maison Dangotte in het 

Stadsarchief Brussel.  

De informatie uit het persoonlijke archief van Peeters werd ook uitgebreid gebruikt om de 

levensloop van de stichter van Minerva in kaart te brengen. Deze informatie werd verder aangevuld 

met behulp van andere opvoedkundige publicaties van de hand van Edward Peeters van voor de 

Eerste Wereldoorlog. De biografie werd eveneens aangevuld met informatie uit biografieën over 

Peeters die tijdens zijn leven en kort na zijn dood gepubliceerd werden. Op die manier probeer ik 

ook zicht te krijgen op de manier waarop Peeters tijdens zijn leven gezien werd door tijdgenoten. 

Voor de casestudy over seksuele en relationele moraal in Minerva en Asselch Blad maakte ik gebruik 

van tweeëntachtig artikels verschenen in beide periodieken tussen 1909 en 1914. De informatie uit 

deze bronnen werd aangevuld met informatie uit artikels of werken waarnaar de artikels uit de 

tijdschriften verwezen. In het onderdeel methodologie ga ik dieper op deze bronnenselectie in. 

3. Methodologie 

‘‘The facts described in history never give an exact picture of what actually happened. They 

change form in the historian’s head. They get molded by his interests and take on the hue of 

his prejudices.’’71  

Waar de historische pedagogiek vroeger nauwelijks aandacht gaf aan de invloed van de historicus 

op de geschiedenis, gaat er de laatste jaren ook binnen dit onderzoeksveld meer aandacht uit naar 

de theoretische omkadering. In deze scriptie zijn de transnational turn en de Critical Discourse Analysis 
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bepalend voor de richting die dit onderzoek uitging. De methodes bepaalden de manier waarop ik 

met het bronnenmateriaal omging en beïnvloedden zo de onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk 

sta ik stil bij de betekenis van beide benaderingen.  

3.1. De histoire croisée en de methode van de pragmatische inductie 

Deze masterscriptie onderzoekt de plaats van twee Belgische periodieken binnen een transnationaal 

netwerk van sociale hervormers. Hoewel beide tijdschriften ontstonden in de Belgische nationale 

context, waren ze tevens het product van de contacten die hun hoofdredacteurs onderhielden met 

de internationale gemeenschap van intellectuelen. De transnational turn en de methode van de 

histoire croisée bieden mij de mogelijkheid om de twee initiatieven in hun totaliteit te onderzoeken, 

los van de nationale denkkaders en zonder vast te hangen aan een te rigide historische context. In 

de transnationale geschiedenis worden die initiatieven bestudeerd die niet tot de nationale ruimte 

gereduceerd kunnen worden. Ook Minerva en Asselch Blad overstegen de nationale ruimte en waren 

het resultaat van heel wat culturele transfers. 72  

 De histoire croisée of entangled history ontstond uit de kritiek op de comparatieve historiografie 

en de Transfergeschichte. Beide methodes ontstonden met als doel de nationale geschiedschrijving te 

overstijgen en de vele ondernemingen in hun internationale context te bestuderen, als resultaat van 

culturele transfers.  Deze methoden werden echter als te rigide beschouwd, aangezien ze weinig 

ruimte voor onverwachte onderzoeksresultaten vrijhielden omdat de verbanden tussen 

verschillende ideeën reeds op voorhand gespecifieerd moesten worden.73 De histoire croisée laat 

meer ruimte voor toevalligheden. De methode is een relationele benadering die ervan uitgaat dat 

initiatieven – waaronder periodieken - het resultaat zijn van de interactie van ideeën, personen en 

organisaties. De wisselwerking en ideeënuitwisseling tussen de verschillende initiatieven staat in 

deze methode dan ook centraal.74 Een initiatief is de verstrengeling van verschillende culturele 

transfers en intersecties en het is de taak van de historicus om deze knoop te ontwaren.  

Om dit te kunnen doen wijzen Werner en Zimmerman op de methode van de pragmatische 

inductie. De studie van de periodieken moet vanuit de periodieken en hun ontstaanscontext zelf 

beginnen. Dit implementeert dat in plaats van een uitgebreide contextschets aan de historische 

analyse vooraf te laten gaan, deze geïntegreerd wordt in het historische onderzoek. De bronnen 

staan in deze methode centraal en op basis van deze bronnen moet de historische context doorheen 

het onderzoek op een dynamische manier geconstrueerd worden. Dit geeft de historicus de vrijheid 

om doorheen het onderzoek tot nieuwe inzichten te komen.75 In een onderzoek zoals het mijne 

waar je op voorhand nauwelijks weet welke informatie je uit de bronnen zal halen of welke 
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intersecties het bestaan van de periodiek bepaalden – dit was vooral bij Minerva het geval - , is dit 

een bijzondere troef. 

3.2. Critical Discourse Analysis (CDA) en topoi-analyse: de verhouding tussen discours, 

macht en ideologie 

Tot het midden van de 20e eeuw was de positivistische visie op de geschiedschrijving dominant.76 

Dit positivisme won in de 19e eeuw aan belang door de verwetenschappelijking van de 

historiografie en kenmerkt zich door het idee dat de geschiedenis via allerlei wetenschappelijke 

methodes gereconstrueerd kan worden en de ene waarheid achterhaald kan worden.77 Deze 

traditionele notie van de historiografie kwam vanaf de jaren 1960 en 1970 sterk onder druk te staan 

onder invloed van de poststructuralistische idee dat taal geen transparant en neutraal medium is 

om de werkelijkheid weer te geven, maar juist een systeem waarin de werkelijkheid vorm gegeven 

wordt en machtsstructuren bepaald worden.78 Dit leidde tot een methodologische en theoretische 

omslag die bekend staat als de linguistic turn en vanaf de jaren 1980 en 1990 de Westerse 

geschiedschrijving danig veranderde. De semiotische uitdagingen die met deze verandering gepaard 

gingen zorgden voor heel wat discussie onder historici en beïnvloed de historische praktijk tot op 

heden.  

Tegenwoordig bestuderen historici vooral de wisselwerking tussen taal en samenleving en 

onderzoeken ze via verschillende manieren hoe taal de ideologische onderbouw van een 

maatschappij zichtbaar kan maken en tegelijkertijd de agency van de historische actor niet te 

ondergraven. Waar de linguistic turn vroeger vooral een zaak van cultuurhistorici was, hechten sociale 

historici tegenwoordig ook meer belang aan deze verandering. Zij focussen voornamelijk op de 

relatie tussen discours en de machtsverhoudingen in de samenleving.79 De Critical Discourse Analysis 

(CDA) is een analytisch kader dat uit deze theoretische vernieuwing voortkwam. Er zijn 

verschillende versies van deze kwalitatieve methode.80 In deze scriptie wordt de benadering van 

Norman Fairclough gevolgd.81 Dit is een analytisch kader dat bestaat uit een theorie en een 

methode die zich leent voor de studie van taal en zijn verhouding tot macht en ideologie. Door die 

focus op machtsverhoudingen verschilt de methode van andere discoursanalytische methodes. 

Deze methode leent zich perfect tot het onderzoek in deze scriptie, aangezien ik de ideologische 
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onderbouw van de periodieken willen achterhalen. In de CDA wordt de discoursanalyse 

geïntegreerd met een sociale contextanalyse waarin er aandacht is voor socioculturele verandering.  

CDA bestudeert het discours over verschillende onderwerpen, van verschillende groepen en aan 

de hand van een heel scala aan bronnen.82 In mijn scriptie onderzoek ik het discours over seksuele 

en relationele moraal in de opvoedkundige tijdschriften Minerva en Asselch Blad. Om de ideologische 

overtuigingen van de periodieken uit deze artikels te halen, moet ik eerst achterhalen tegen welke 

seksuele en relationele ideeën en praktijken de periodieken ingaan. Daarna moet ik onderzoeken 

hoe ze deze problemen onder woorden brengen en identificeren wat er volgens de tijdschriften 

juist mis is aan de praktijk. In een volgende fase onderzoek ik dan hoe de periodieken deze 

problemen zouden oplossen. Zowel de manier waarop ze het probleem definieerden als de wijze 

waarop ze oplossingen aanreiken verklapt iets over hun ideologische agenda en dat wil deze scriptie 

achterhalen. Deze methode staat bekend als de dialectisch-relationele benadering van de 

discoursanalyse van Fairclough.83 

Volgens Fairclough bestaat discours uit drie lagen. De eerste laag van het discours is de tekst, 

hetgene dat gezegd of geschreven werd. In het geval van deze scriptie zijn dat de verschillende 

artikels over seksuele en relationele moreel die in Minerva en Asselch Blad terug te vinden waren. In 

totaal gaat dit over 82 artikelen: 36 in Minerva en 46 in het Asselch Blad. De tweede laag is de 

discursieve context. Dit gaat over de ontstaanscontext van de artikels. In het geval van dit 

onderzoek is dat de geschiedenis van de periodieken en hun redacties. In deel 2 van deze scriptie 

wordt uitgebreid bij deze discursieve context stilgestaan, wanneer de levensloop van beide 

periodieken gereconstrueerd wordt. De derde laag van discours is de sociale context waarin deze 

periodieken voorkwamen. Zoals reeds aangegeven wordt de specifieke context in het kader van 

deze scriptie gereconstrueerd op basis van de pragmatische inductie. De ruime sociale context in 

deze scriptie is de Belgische en bij uitbreiding Westerse samenleving aan het einde van de belle 

époque.84  

De discoursanalyse op zijn beurt is de intensieve analyse van deze drie lagen en bestaat op zijn 

beurt ook uit drie lagen.De eerste laag is die van de beschrijving aan de hand van de tekstuele 

analyse. In deze analyse beschrijf je wat er gezegd wordt en hoe het gezegd wordt, dit nog zonder 

het gezegde te interpreteren.85  In deze scriptie vul ik de tekstuele analyse aan met een topoi-analyse 

zoals die door historica Aline Sax werd gebruikt in haar onderzoek naar motieven van Vlaamse 

collaborateurs. In het kader van dit onderzoek werden 25 topoi geïdentificeerd en die werden 

gegroepeerd onder vier thema’s: geslachtsziektes, moreel verval, seksuele voorlichting en seksuele 

 
 

82 Linda R. Waugh e.a., “Critical Discourse Analysis: Definition, Approaches, Relation to Pragmatics, Critique, and 
Trends”, in Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and Society, onder redactie van Alessandro Capone en Jacob L. 
Mey, Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (Cham: Springer International Publishing, 2016), 72–73, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-12616-6_4. 
83 Waugh e.a., 76. 
84 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis. The critical study of language, onder redactie van James Paul Gee en 
Michael Handford (Londen: Longman Publishing, 1995), 96. 
85 Fairclough, 96. 
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openheid.86 De kwantitatieve analyse van deze topoi geeft me inzicht in wat erover deze 

onderwerpen gezegd wordt en hoe dit gebeurd.87 De tweede laag van de discoursanalyse is de 

interpretatie. Hier wordt de vraag gesteld wat er met het gezegde exact bedoeld wordt. Deze 

interpretatie gebeurd op basis van de tekst en de discursieve context. In dit onderzoek worden de 

geanalyseerde artikels dus verklaart met behulp van de biografie van de tijdschriften en hun 

hoofdredacteurs. De derde laag van de discoursanalyse is de verklaring die gebeurt door middel 

van een sociale analyse op basis van de discursieve en sociale context. In deze laatste fase van de 

discoursanalyse wordt geanalyseerd waarom iets op die manier gezegd wordt en wat dit impliceert. 

Op basis van deze drie niveaus van de discoursanalyse wordt het mogelijk om de ideologische 

overtuigingen van de periodieken in kaart te brengen.88 

Aan de methode van de CDA zijn er ook beperkingen en gevaren verbonden. Een van deze gevaren 

is dat onderzoekers vaak te snel conclusies zouden trekken uit een tekst en dit moet ten allen tijde 

vermeden worden door de tekst centraal te stellen en bij hun analyse altijd uit de tekst zelf te 

vertrekken. Een ander probleem bij CDA is dat vaak niet alle teksten op dezelfde manier 

onderzocht worden. In deze scriptie probeer ik dat probleem tegen te gaan door te werken met de 

topoianalyse. Daarnaast stelde Breeze ook dat vele onderzoekers niet begrijpen hoe teksten werken 

in een sociale context en hierdoor vaak hun eigen interpretatie gelijk te stellen aan de interpretatie 

van het publiek, wat uiteraard niet altijd het geval was. In deze analyse probeer ik mij tegen dit 

gevaar te wapen door niet te willen achterhalen hoe de lezers reageerden en alles interpreteerden, 

want hiervoor ontbreekt heel wat bronnenmateriaal. Soms kan je deze reacties wel achterhalen met 

behulp van lezersbrieven, maar die zijn voor mijn thema – seksuele en relationele moraal - helaas 

niet voor handen. Een andere kritiek is dat CDA heel veel aandacht heeft voor de maatschappelijke 

context, maar heel weinig voor de discursieve. Ik ondermijn deze kritiek door heel uitgebreid stil 

te staan bij de geschiedenis van de periodieken waarin de artikels verschenen en bij de 

eigenschappen van de auteurs die de artikels schreven.89 Kortom, CDA is een methode die vele 

interessante inzichten over de verhouding tussen taal, macht en ideologie kan aantonen, mits de 

benadering op de juiste manier wordt toegepast en er rekening gehouden wordt met mogelijke 

gevaren. Dit probeert deze scriptie in ieder geval te doen.  

 
 

86 De geïdentificeerde topoi zijn: vuile liedjes, zedenverval als ziektebeeld, onwettige kinderen, degeneratie, typering 
geslachtsziekten, geneeskunde, huwelijksmoraal, huiselijke ellende, seksuele onzedelijkheid - jonge mannen, 
alcoholisme, seksuele onzedelijkheid – militairen, hysterie, straatintimidatie, geneeskundig onderzoek voor het 
huwelijk, vrije wil, wetgeving, betere samenleving, wetgeving, Selbstreform, seksuele hygiëne, belang van seksuele 
opvoeding, Karaktervorming, discipline, Rein Leven en goede huwelijksmoraal. 
87 Aline Sax, Voor Vlanderen, volk en Führer. De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, 1940-1945. (Antwerpen: Manteau, 2012), 239–41. 
88 Fairclough, Critical Discourse Analysis, 96. 
89 Breeze, “Critical Discourse Analysis and its critics”, 520. 
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Deel 2: Minerva en Asselch Blad, twee Belgische opvoedkundige 

periodieken aan het einde van de belle époque – een biografie 

1. Het internationale tijdschrift Minerva en zijn directeur Edward Peeters 

1.1. Edward Peeters (1873-1937), een vergeten pionier in de Vlaamse opvoedkundige 

beweging 

Edward Peeters is een vergeten pionier van de Nieuwe 

Opvoedkundige Beweging in België én de rest van de 

Wereld. Tijdens zijn leven werd de katholieke Peeters als 

één van dé sleutelfiguren in de Belgische opvoedkundige 

beweging aanzien, maar na zijn dood verdween hij echter al 

vrij snel uit de geschiedenisboeken. Over Edward Peeters 

verscheen er de afgelopen jaren geen enkele uitgebreide 

studie, wel werden er soms korte vermeldingen over hem 

gemaakt in enkele historische artikels over de 

opvoedkundige beweging tijdens de Belgische belle 

époque.90 De korte biografische referenties over Edward 

Peeters dateren meestal uit de eerste helft van de 20ste eeuw 

of focussen op verwezenlijkingen die losstaan van zijn 

pedagogische realisaties voor de Eerste Wereldoorlog. De 

enige diepgaande studie over de figuur van Edward Peeters 

en zijn pedagogische verwezenlijkingen voor de Eerste Wereldoorlog was de 

licentiaatsverhandeling van Myriam Gielen uit 1983. Deze studie focust op het pedagogische belang 

van Edward Peeters. In deze scriptie ga ik de figuur van Edward Peeters niet op een pedagogische, 

dan wel op een historische manier benaderen. Zo tracht ik hem terug een plaats te geven in de 

geschiedenisboeken.  

1.1.1. Peeters en de vervlaamsing van het leger 

Edward Peeters werd op 9 mei 1873 te Berchem geboren als de zoon van een onderwijzer en 

volgens Felix Ortt zat het onderwijzen Peeters in het bloed.91 De vader van Edward Peeters was 

zelf onderwijzer in Antwerpen. Onder druk van zijn familie ging Peeters naar de normaalschool 

om leerkracht te worden. Peeters weigerde echter zijn eindexamen af te leggen en sloot zich aan bij 

het Belgische leger.92 Als jongeman trad hij in 1891 vrijwillig toe tot het leger, waar hij een carrière 

als officier wenste na te streven.93 Tijdens zijn legerdienst werd Peeters geconfronteerd met 

ongelijkheid, de achterstelling van de arme Vlamingen en de Nederlandse taal in het leger. Peeters 

voelde deze ongelijkwaardige behandeling aan als regelrecht onrecht.  Hij organiseerde cursussen 

 
 

90 Thiry, D’haeninck, en Verbruggen, “(Re-)educational internationalism in the Low Countries, 1850-1914”, 214. 
91 Felix Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming (Gent: Vanderpoorten, 1910), 6. 
92 A. de Poortere, Edward Peeters, pionier van de opvoedkundig beweging in Vlaanderen (Antwerpen, 1939), 9-10. 
93 Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming, 7. 

Afbeelding 1: Edward Peeters (Bron: Ortt, Edward 
Peeters, 4) 
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voor ongeletterde soldaten om het analfabetisme in het leger tegen te gaan en zo het lot van de 

arme soldaten – die vaak als loteling in het leger terechtkwamen – te verbeteren. Al gauw besefte 

Peeters dat deze achterstelling niet enkel in het leger bestond, maar in de gehele samenleving. 

Hierom sloot hij zich in 1896 aan bij de Vlaamse beweging.94 

Als flamingant eiste hij de vervlaamsing van het leger, een topic dat - onder impuls van de Vlaamse 

Beweging - na de Eerste Wereldoorlog op de politieke agenda zou komen te staan.95 Hij publiceerde 

als E. Van Hove in diverse flamingantische tijdschriften, richtte zelf de periodiek Het gewapende 

Vlaanderen op en publiceerde een studie, De Vlaamsche Krijgstaalkunde, omtrent de problematiek. In 

zijn periodiek pleitte hij voor de vernederlandsing van het Belgische leger, maar door gebrek aan 

financiële middelen diende Peeters zijn journalistieke activiteiten stop te zetten. Zijn werk De 

Vlaamsche Krijgstaalkunde zorgde voor heel wat ophef, maar vond geen weerklank in de Belgische 

politiek.96 Peeters pogingen om het leger te vervlaamsen, waren weinig succesvol. Hij trok zich 

terug uit het publieke debat over dit thema. Na zes jaar legerdienst, besloot Peeters om zijn leven 

een nieuwe richting te geven: hij verliet het leger en richtte zich op het onderwijs en werd in 1897 

opziener in het Atheneum van Oostende.97  

Hoewel Peeters niet veel succes kende tijdens deze periode, was deze toch bijzonder belangrijk. 

Peeters bleef  gedurende zijn hele leven een voorvechter van de Vlaamse zaak. De liefde voor de 

Vlaamse taal en cultuur zal zijn verdere intellectuele ontwikkeling mee vormgeven. Hij leerde 

tijdens zijn legerdienst enkele prominente cultuurflaminganten kennen zoals Frans de Potter (1834-

1904), Frans Van Cauwelaert (1880-1961) en Guido Gezelle (1830-1899). Met Guido Gezelle 

correspondeerde Peeters heel intensief over de Vlaamse kwestie.98 Na deze periode legde Peeters 

zich toe op het onderwijs en de pedagogiek.99  Peeters bewustwording van de achterstelling van de 

Vlaamse taal en de contacten met verschillende cultuurflaminganten zou van cruciaal belang blijken 

voor zijn ontwikkeling van de “Vlaamse opvoedkunde”.100 Hoewel de Gelijkheidswet van 1898 

ervoor zorgde dat het Nederlands als officiële staatstaal naast het Frans kwam te staan, bleef het 

Nederlands gedurende lange tijd een tweederangs taal. 

1.1.2. Peeters pedagogische ondernemingen voor de Eerste Wereldoorlog 

Na zijn vertrek uit het leger in 1897 ging Edward Peeters aan de slag als opziener in het Atheneum 

van Oostende. Tijdens deze periode studeerde hij voor het schoolmeesterexamen te Gent en 

 
 

94 Ortt, 7. 
95 Gita Deneckere, 1900: België op het breukvlak van twee eeuwen (Tielt: Lannoo, 2006), 197. 
96 Edward Peeters, Een proeve van Beknopte Auto-biografie, 2 (AMVC Letterenhuis, Antwerpen, Archief van Edward Peeters, 
P 2716 / H) 
97 Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming, 8. 
98 Briefwisseling tussen Edward Peeters en Guido Gezelle en tussen hem en Frans de Potter en Frans Van Cauwelaert 
zijn terug te vinden in het AMVC-Letterenhuis (AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, Archief van Edward Peeters, P 2716 / 
B)  
99 Edward Peeters, Een proeve van Beknopte Auto-biografie, 3 (AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, Archief van Edward Peeters, 
P 2716 / H) 
100 Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming, 6–8. 
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behaalde in 1898 zijn diploma met  de grootste onderscheiding.101 Peeters ging aan de slag als 

leerkracht lager onderwijs in een Oostendse lagere school. Kort na zijn huwelijk in 1898 werd 

Peeters onderwijzer in een nieuwe gemeenteschool in Oostende. Het was in deze periode dat hij 

via zelfstudie zijn eerste stappen zette in de wereld van de pedagogiek. Al snel merkte hij op dat er 

niet zoiets bestond als een Vlaamse pedagogische beweging, terwijl de nieuwe pedagogische 

inzichten in Frankrijk, maar vooral Duitsland en Nederland wel al ingang gevonden hadden. Uit 

verschillende geschriften van en over Peeters kan afgeleid worden dat zijn engagement voor de 

Vlaamse zaak ervoor zorgde dat het idee groeide dat er nood was aan een Vlaamse pedagogische 

beweging:  

"Reeds van einde 1897 had het mij erg bevreemd, en korzelig gemaakt, dat er buiten de geijkte leergangen 

der normaalschool geen eigen Vlaamsche opvoedkunde bestond, en ik had het geleidelijk in het hoofd 

gekregen te beproeven wat P.A. De Vos en Pol Anri niet hadden kunnen verwezenlijken.” 102,103 

Om de Vlaamse opvoedkunde op poten te kunnen zetten, geloofde Peeters dat hijzelf sterk 

theoretisch onderlegd moest zijn. Hij vatte het plan op zijn onderzoeksresultaten te publiceren om 

op die manier alle geïnteresseerden van begrijpbare informatie te voorzien. Deze werkjes ging 

Peeters Causeries noemen. Enkele van hen – Causerie Bibliograpique – publiceerde hij onder het 

pseudoniem Eddy in het tijdschrift L’Echo d’Ostende. De andere, meer pedagogische werken 

bewaarde hij in zijn persoonlijke archief en noemde hen Causerie Pédagogique. Hoewel dit werk op 

het eerste zicht bijzonder onbenullig lijkt, kan het toch als belangrijk aanzien worden. Peeters was 

namelijk de eerste Vlaming die zich intensief toelegde op de studie van de pedagogische 

vernieuwingen van die tijd. Deze werkjes waren het begin van Peeters carrière als opvoedkundig 

publicist, maar bleken ook nog om andere redenen van groot belang voor zijn verdere loopbaan. 

Edward Peeters had de gewoonte om contact op te nemen met alle pedagogen wiens werk hij 

consulteerde en vertaalde naar een kleine causerie. Hierdoor kwam hij in contact met enkele van de 

belangrijkste pedagogen en intellectuelen van zijn tijd. Hijzelf stelde dat zijn contacten met Max 

Nordau en Leo Tolstoy van zeer groot belang geweest waren voor zijn carrière, maar kan in zijn 

autobiografie niet genoeg beklemtonen dat het vooral de Nederlandse pedagogiek was die het 

meeste invloed op hem uitoefende. Hij had sinds 1902 intens contact met enkele Lebensreformers uit 

de Rein Leven beweging: Felix Ortt, Lodewijk van Mierop en Jan Ligthart.104 Volgens Peeters zijn 

 
 

101 Edward Peeters, “Een proeve van beknopte auto-biografie” (Onuitgegeven manuscript, 1937), 15–17. 
102 Pol Anri (1865 – 1953) was een Gentse liberaal en lid van het Willemsfonds. Hij zette zich in voor de modernisering 
van het onderwijs en publiceerde daartoe Schema's en wenschen als bijdrage tot de practische kennis der nieuwere paedagogiek. Hij 
richtte de eerste school voor bijzonder laag onderwijs op te Gent in 1905 en nam deel aan het eerste internationaal 
congres voor de opvoeding en bescherming van het kind in Luik. (bron: Bart D’hondt, “Pol Anri, 1865 – 1953,” 
Liberaal Archief, geraadpleegd 14.04.2019, www.liberas.be ) Amand de Vos (1840-1906), beter bekend als Wazenaar, 
was een Vlaams schrijver en legerarts die zich ook aansloot bij de Vlaamse Beweging. Hij correspondeerde omstreeks 
de eeuwwisseling met Edward Peeters. (Bron: archief Edward Peeters) 
103 Peeters, “Autobiografie”, 17–18. 
104 Peeters, 19–21. 
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hartsvrienden voor het leven en ook Felix Ortt beklemtoonde de vriendschap tussen hem en 

Edward Peeters.105  

Het is deze fascinatie voor de Nederlandse pedagogiek en zijn vriendschap met enkele hervormers 

verbonden met het Lebensreform genootschap Rein Leven die Peeters ertoe aanzette om een 

studiereis naar Nederland te ondernemen, tevens de enige buitenlandse reis die hij ooit zou maken. 

Dit was volgens Peeters een gevolg van zijn financiële toestand: leerkrachten werden bijzonder 

slecht betaald.106 Dat Peeters heel terughoudend was om deze reis te ondernemen, valt te lezen in 

zijn reisverslag Excursion pédagogique en Hollande, gepubliceerd onder het pseudoniem E.D.D.Y.:107  

“Je ne suis pas grand voyageur, je l'avoue, et je préfère me tenir dans le silence de mon cabinet de 

travail si quiet. C'est un tort, je le sais, mais que celui qui n'en a pas me jette la première pierre."108 

Desalniettemin vertrok hij in september 1907 naar Nederland. De inzichten die hij hierop deed 

vond hij zo boeiend dat hij meende dat hij deze met de wereld diende te delen in zijn reisverslag. 

De trip werd voorbereid door Peeters vriend Lodewijk van Mierop en leidde Peeters naar Den 

Haag, waar hij kennismaakte met Jan Ligthart, Lodewijk Van Mierop, S. Bryman en van der Laan. 

Ligthart en van Mierop werden vrienden voor het leven en leerden Peeters heel wat bij over de 

Nederlandse reformpedagogiek, alsook over het Rein Leven-genootschap. Vervolgens reisde hij 

naar Leiden waar hij Wybrand Haanstra aantrof. Van Leiden trok hij naar Voorschoten waar hij 

met de socialistische feministe en opvoedster Nellie van Kol samenkwam. Zij was de 

hoofdredacteur van het tijdschrift De Vrouw. Met van Kol had Peeters reeds meerdere malen 

gecorrespondeerd. Hun ontmoeting was dus een aangename verderzetting van hun eerdere 

gesprekken. Daarna ging Peeters naar Haarlem en Amsterdam. In Amsterdam maakte hij kennis 

met de Nederlandsche Kinderbond van mevrouw van der Hucht, alsook met de Nieuwe 

Schoolvereeiniging van M.C. Vrij. Daarnaast ontmoette hij ook de kleuterleidster Johanna Wierts 

van Coehoorn die werkte volgens de principes van Froebel, alsook  juffrouw Elis Boddart die een 

tehuis oprichtte waarin ze trachtte de schoolgaande jeugd te beschermen voor de verlokkingen van 

de straat wanneer ze niet op de schoolbanken zaten. Vervolgens trok hij naar Hilversum waar hij 

socialisten Frederik van Eeden en Ferdinand Domela Nieuwenhuis ontmoette. Zo kwam hij in 

contact met enkele progressieve socialisten en anarchisten. Hierover maakte Peeters wel de 

opmerking dat hoewel hij Domela Nieuwenhuis erg bewonderde, hij het niet eens was met zijn 

atheïstische ideeën. Hiervoor was Peeters’ geloof te sterk. Deze ontmoeting was echter het begin 

van een briefwisseling tussen Domela Nieuwenhuis en Peeters.109 Ook met de heer Kleefstra en 

M.N.F. Perk maakte hij op zijn reizen kennis. Het hoogtepunt van zijn reis was volgens Peeters 

 
 

105 Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming, 6. 
106 Peeters, “Autobiografie”, 30. 
107 Dit pseudoniem is anders dan de hierboven genoemde Eddy.  
108 Edward Peeters, L’école et la vie : étude antithétique, (Oostende : Nouvelle bibliothèque pédagogique, 1908), 8. 
109 Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan Edward Peeters, 1907. (AMVC-Letterenhuis, archief van Edward Peeters, 
P2716) 
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echter het verblijf bij Felix Ortt met wie hij een hechte vriendschapsband zou opbouwen. Deze 

twee individuen zouden elkaar blijvend beïnvloeden, zowel in de publieke als de private sfeer.110   

Tijdens zijn studiereis kwam Peeters continu in contact met Lebensreformers en andere progressieve 

figuren. De meeste van zijn ideeën die hij tot aan het einde van zijn leven zou aanhangen deed hij 

op tijdens deze studiereis, maar de individuen die hij hier ontmoette werden eveneens bepalend 

voor zijn verdere pedagogische carrière. Peeters bouwde een sterk intellectueel netwerk op in 

Nederland dat de basis zou vormen voor zijn verdere pedagogische ondernemingen. Bovendien 

werd dit intellectuele netwerk eveneens de reden waarom hij bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog naar Zeeland zou vluchten.111 Peeters reisverslag werd in de jaren 1910 en 1920 een 

naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd was in de Nederlandse pedagogiek. Het was een 

baanbrekend werk dat velen voor het eerst kennis liet maken met deze nieuwere opvoedkunde, 

waardoor het toch als belangwekkend aanzien kan worden. Peeters was zelf in zijn autobiografie 

bijzonder kritisch over zijn reisverslag. 112 

Hoe meer Peeters zich in de opvoedkundige materie verdiepte, hoe groter zijn ongenoegen voor 

het Belgische schoolsysteem werd. Felix Ortt verwoordde het als volgt in de biografie over zijn 

vriend die in 1910 in het tijdschrift Zuid en Noord verscheen: 

“Alleen kan’t hem verdrieten, dat de van hoogerhand opgestelde reglementen, leerplans en 

roosters en de overvolle klassen, hem beletten zijn praktischen arbeid als onderwijzer zóó door 

te voeren als hem zoo duidelijk voor den geest staat;”113 

Zijn ongenoegen omtrent het Belgische schoolsysteem schreef hij neer in de studie L’École et la Vie, 

Étude antithétique. Onmiddellijk is hij ontzettend streng voor het Belgische lagere onderwijs: 

“on est forcé de constater que ce n’est pas même de la poudre, mais du poivre qu’on jette dans 

les yeux dans nos établissements d’éducation modernes.”114 

Peeters vond dat de ideale opleiding de leerlingen moest voorbereiden op het dagelijkse leven en 

hen tot volwaardige mensen moest opvoeden. Uit bovenstaande citaat leid ik af dat hij geloofde 

dat het onderwijs daar allerminst in slaagde. Hij schreef kortweg dat het onderwijs “de leerlingen 

zand in de ogen strooit”, waarmee hij dus eigenlijk bedoelde dat het onderwijs de leerlingen bedriegt 

en hen van alles wijsmaakt wat niet strookt met de realiteit. Hiermee haalde hij volgens mij streng 

uit naar het dogmatische onderwijs van de katholieken. De problemen die Peeters aanhaalde zijn 

zoals Ortt aangeeft de te strikte regels die aan leerkrachten opgelegd worden, alsook de te grote 

klasgroepen en de beperkte financiële middelen die voor het onderwijs beschikbaar zijn. Peeters 

hekelde de lage lonen van leerkrachten en eist een betere verloning. 

 
 

110 Edward Peeters, Excursion pédagogique en Hollande, (Oostende : Nouvelle bibliothèque pédagogique, 1907). 
111 Peeters, Excursion pédagogique en Hollande. 
112 Peeters, “Autobiografie”, 18. 
113 Ortt, Edward Peeters, een strijder voor schoolhervorming, 10. 
114 E.D.D.Y., L’école et la vie. Étude antithétique, (Oostende : Nouvelle bibliothèque pédagogique), 10. 
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Peeters stelde in zijn werk vast dat hoewel er sinds het begin van de twintigste eeuw enkele 

veranderingen op til zijn in het lager onderwijs, deze slechts een oppervlakkige hervorming van het 

onderwijssysteem zijn en de eigenlijke problemen onveranderd blijven. Hij poneerde dat de 

Belgische overheid voor zijn hervormingen zou moeten kijken naar de projecten en ideeën van die 

mensen die dagelijks met het onderwijs bezig zijn en hun lespraktijk stoelen op de principes van de 

Éducation Nouvelle. Peeters wil met zijn werk niet het hele Belgische lager onderwijs veranderen, 

maar wil leerkrachten en geïnteresseerden wel meegeven hoe onderwijzers binnen het huidige 

onderwijssysteem hun lespraktijk op de principes van de nieuwe schoolbeweging kunnen 

aanpassen. 115 Nooit pleitte Peeters in dit werk voor een ware pedagogische revolutie, maar hij 

geloofde wel dat leerkrachten door zelfontplooiing een evolutie kunnen teweegbrengen in het 

onderwijslandschap waardoor het onderwijs én de arbeidsomstandigheden van leerkrachten zou 

verbeteren.  

Peeters formuleert in dit werk dus kritieken op het Belgische onderwijssysteem en gaf principes ter 

verbetering van ditzelfde onderwijs. Zoals reeds aangegeven geloofde Peeters dat het onderwijs de 

leerlingen diende voor te bereiden op het leven en niet als iets losstaand aanzien kon worden, 

vandaar ook de titel L’école et la vie. Peeters stelde dat de ideale opvoeding bestond uit drie niveaus: 

het fysieke, morele en intellectuele niveau. Zijn kritiek op het Belgische onderwijs volgde dan ook 

deze structuur en volgens hem schoot het onderwijs op alle niveaus tekort.  

Op het eerste niveau bevond zich de fysieke opvoeding. Deze liep in de lagere school al fout 

doordat alle lessen plaatsvonden in muffe klaslokalen waar er nauwelijks zuurstof was en de 

leerlingen niet verder van het echte leven verwijderd konden zijn. De infrastructuur in scholen liet 

te wensen over. Tot overmaat van ramp zaten de klassen dan ook nog eens overvol. Peeters meende 

dat het idee “mens sana in corpore sano” niet langer werd nagestreefd in het onderwijs. Hierop 

stelde hij voor dat lessen vanaf nu zouden plaatsvinden in de frisse buitenlucht, hij was met andere 

woorden voorstander van het principe van de openluchtschool. Daarnaast meende hij ook dat er 

in het lager onderwijs ook een schoolvak moest komen dat de fysieke ontwikkeling van kinderen 

tot doel had. Lichamelijke opvoeding diende een verplicht schoolvak te worden.116 Deze ideeën 

passen perfect binnen het Lebensreformidee dat een omvattende Gesellschaftsreform slechts bereikt kan 

worden door lichamelijke Selbstreform worden bereikt: het persoonlijke was politiek en het politieke 

persoonlijk.117 

Ook op het tweede niveau – de morele vorming - schoot het Belgische onderwijs tekort. Er werd 

niet stilgestaan bij de gevaren van alcohol, noch bij het belang van het beschermen van dieren, 

noch bij het belang van een gezonde levensstijl. Van seksuele opvoeding kwam er al helemaal niets 

in huis. Hoewel de leerkrachten vaak probeerden het goede voorbeeld te geven, zagen de leerlingen 

volgens Peeters niet in dat deze leerkrachten ook mensen waren, waardoor er geen beïnvloeding 

ontstond. Dit komt door het gebrek aan een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. Om deze 
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problemen op te lossen stelde hij voor dat er op scholen enkel nog vegetarisch gegeten werd, dat 

dierenwelzijn en de schadelijke invloed van alcohol op de mens instructiethema’s werden én dat er 

actief ingezet werd op een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. De leerkracht had een 

voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Enkel door een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen 

zouden de leerlingen de idealen van de leerkracht met zich meedragen. Het belangrijkste onderdeel 

van de morele opvoeding is volgens Peeters het godsdienstonderricht. Hij verklaarde dat in het 

onderwijs de godsdienst veel te veel op een schoolse manier benaderd werd. Leerlingen dienden te 

veel taken te maken, moesten verhalen, gebeden en regels uit het hoofd leren enzovoort, maar 

ondervonden nooit wat spiritualiteit was. In het godsdienstonderricht zou de ervaring centraal 

moeten staan en dienden de leerlingen op een kritische manier met de godsdienst kennis te maken. 

Ze moesten als het ware ondergedompeld worden in een spiritueel bad. Volgens Peeters was 

godsdienstonderricht dé uitgelezen manier om leerlingen op te voeden tot morele en 

verantwoordelijke mensen.118 

Het derde niveau is de intellectuele opvoeding. Peeters geloofde dat hierop het meeste gefocust 

werd in het Belgische onderwijs, maar poneerde dat de intellectuele opvoeding op een 

ontoereikende manier gebeurde. Hij schreef dat er een onderscheid gemaakt moest worden tussen 

instructie en intellectuele ontwikkeling. Volgens hem werd er in het lager onderwijs vooral op de 

instructie gefocust. Instructie zorgde er volgens Peeters enkel voor dat leerlingen oppervlakkige 

kennis opdeden waarbij ze niet zelf dienden na te denken, omdat alle informatie hen eenvoudigweg 

voorgeschoteld werd. Declaratieve kennis was het enige kennisniveau dat door het onderwijs 

bereikt werd. Dat Peeters het niet met dit uitgangspunt eens was, maakte hij duidelijk met de 

woorden van Montaigne “savoir par coeur n’est pas savoir.”. Volgens Peeters moest er in het 

onderwijs ingezet worden op intellectuele ontwikkeling. Leerlingen dienden zelfstandig kennis te 

vergaren om zo diverse vaardigheden te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het latere leven. 

Onderwijs moest het werkelijke leven weerspiegelen, waardoor hij het belangrijk vond dat thema’s 

uit het dagelijkse leven behandeld werden. De beste manier om tot intellectuele ontwikkeling te 

komen, was door de leerlingen te laten leren uit de praktijk. Peeters en vele andere 

reformpedagogen waren voorstander van wat pedagogen en onderwijzers tegenwoordig situated 

learning noemen: de leerlingen leren op verplaatsing iets bij over een maatschappelijk relevant 

thema. Door de leefwereld van de leerlingen mee te nemen in het instructieproces zouden de 

leerlingen veel gemotiveerder zijn en die vaardigheden opdoen die later zou belangrijk zouden zijn. 

We mogen namelijk niet vergeten dat volgens Peeters en de andere reformpedagogen het onderwijs 

diende om kinderen op te voeden tot kritische en geëngageerde burgers die de kwalen van de 

moderniteit zouden erkennen en oplossen.119 

Dit werkje van Peeters diende een leidraad te worden voor alle onderwijzers die hun klaspraktijk 

wilden stoelen op de nieuwste inzichten uit de internationale reformpedagogische beweging. 

Peeters wilde leerkrachten en opvoeders inlichten over de ontwikkelingen in deze beweging. 
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Peeters vatte zijn opzet voor zijn pedagogische publicaties uit de periode voor de Eerste 

Wereldoorlog in de jaren 1920 als volgt samen:  

“Al die uitgaven, uitgaafjes en losse opstellen hadden voor hoofdzakelijk doel, de 

belangstelling te roepen op de wordende hervorming van ons opvoedings- en onderwijsstelsel. 

Dat doel is althans in zooverre bereikt (…)”120 

Daar Peeters vond dat het Belgische onderwijssysteem faalde, zag hij het als zijn taak om de 

Belgische en voornamelijk Vlaamse bevolking zelf te informeren over hoe de ideale opvoeding 

eruit zou moeten zien, geheel volgens de ideeën van de reformpedagogiek. Hiertoe schreef hij in 

deze periode dan ook talloze werken, zoals het werk der opvoeding met een Oogslag op het Verleden en een 

Blik in de Toekomst. Het voorwoord van dit werk besluit hij met volgende zin: “Mocht deze nieuwe 

poging eenige vrucht afwerpen tot ontwikkeling en verheffing van ons Vlaamsche volk.”121 

Opnieuw blijkt hieruit zijn Vlaamsgezinde engagement. Peeters ging echter nog verder in zijn 

engagement en gaf vanaf 1908 systematisch pedagogische werken uit die de bevolking, met name 

leerkrachten en opvoeders, moesten informeren over een goede opvoeding. Hiertoe richtte hij in 

1908 een eigen drukkerij-uitgeverij op onder naam van de Nouvelle Bibliothèque Pedagogique, waarbij 

hij een Bulletin Bibliographique uitgaf dat tot doel had een beknopt overzicht te geven van alle 

publicaties omtrent de nieuwere opvoedkunde, opdat geïnteresseerden eenvoudiger informatie 

zouden kunnen opzoeken. 

Al snel bleek dit bulletin ontoereikend en diende Peeters het grootschaliger aan te pakken. Op 1 

oktober 1909 verscheen het internationale pedagogische tijdschrift Minerva, revue d’éducation 

internationale et polyglotte waarbij hij voortaan alle mensen wilde informeren over de 

reformpedagogische idealen. Hiermee werd het het eerste internationale tijdschrift over de 

reformpedagogiek.122 De medewerkers van de periodiek waren de vele hervormers en pedagogen 

die hij over de jaren heen leerde kennen. Het tijdschrift werd al snel toonaangevend in de 

verspreiding van het hervormingsgezinde gedachtegoed. Het Bureau International de Documentation 

Éducative (B.I.D.E. ), dat in 1910 te Oostende was opgericht, werd de overkoepelende instantie die 

alles in goede banen moest leiden. Peeters kwam eveneens aan het hoofd van deze organisatie te 

staan. De periodiek werd overal ter wereld in reformpedagogische milieus gelezen en tot aan het 

plotse uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bleef Peeters nieuwe ideeën over de opvoeding en 

het onderwijs verzamelen en verspreiden. Hoewel Peeters een aanhanger was van het 

reformpedagogische gedachtegoed, dacht hij zelf geen samenhangende theorie uit. Voor de Eerste 

Wereldoorlog was zijn doel om vooral het hervormingsgezinde gedachtegoed over de wereld te 

verspreiden en de reformpedagogiek in Vlaanderen ingang te laten vinden. Van hieruit wilde hij 

dan een eigen Vlaamse pedagogiek op poten zetten. 
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boekhandel), z.n.  
122 Jürgen Oelkers, “Reformpädagogik vor der Reformpädagogik”, Paedagogica Historica 42, nr. 1–2 (1 februari 2006): 
19–21, https://doi.org/10.1080/00309230600551981. 



- 29 - 
 

Hoewel Minerva een internationale periodiek was, stichtte Peeters dit tijdschrift eveneens vanuit 

een lokaal engagement. Een eerste lokale engagement van Peeters was de eis voor een pedagogische 

hervorming van het Belgische onderwijs. Peeters bekritiseerde het Belgische onderwijssysteem 

regelmatig, maar merkte dat naar zijn suggesties niet geluisterd werd.123 Hij hoopte door zijn invloed 

en aanhang in andere landen zijn maatschappelijke gewicht in België te vergroten en de 

onderwijskundige problemen op de politieke agenda te plaatsen. de onderwijskundige problemen 

aan te pakken. Hoe deze beïnvloeding precies gebeurde zou onderzocht kunnen worden met 

behulp van de theorie over transnational advocacy networks en het boemerangeffect zoals verwoord 

door Keck en Sikkink.124 Een tweede lokale drijfveer voor Peeters internationale inzet in de 

reformpedagogische beweging waren zijn cultuurflamingantische ideeën. Peeters hoopte met zijn 

periodiek een Vlaamse opvoedkunde op poten te zetten die de ontvoogding van het Vlaamse volk 

zou bewerkstelligen. Om dit te kunnen doen moest Peeters het Vlaams eerst als wetenschappelijke 

taal kunnen voorstellen. De opname van het Nederlands als één van de vier cultuurtalen in een 

internationale periodiek was een manier om dat bereiken. Hoewel Peeters inzet groot was om het 

‘Vlaamse’ onderwijs te veranderen, slaagde hij hier voor de Eerste Wereldoorlog niet in.  

1.1.3. De invloed van de Lebensreform op Peeters voor de Eerste Wereldoorlog 

Er is één element van Peeters vooroorlogse engagement dat van naderbij onderzocht moest 

worden: zijn relatie met de Lebensreform. Tijdens de verschillende etappes van Peeters studiereis naar 

Nederland in 1907 werd hij continu geconfronteerd met de, in zijn ogen, culturele voorsprong van 

de Nederlanders, daar hij bemerkte dat de geheelonthoudersbeweging en de vegetarische bond hier 

al heel wat bereikt hadden. Zo verbleef Peeters telkens in vegetarische hotels en ging hij naar 

melkhuisjes in plaats van op café. Peeters’ bewondering voor de Lebensreform komt overal tot uiting, 

maar kan hij zelf als een Lebensreformer aanzien worden? Hoewel er in vele van Peeters’ werken 

duidelijke verwijzingen naar de Lebensreform merkbaar zijn en zijn liefde voor de Reformpedagogiek 

dé sleutel tot zijn pedagogische denkwijze is, is er geen enkel bewijs terug te vinden dat hij zich 

officieel tot een Lebensreform genootschap aansloot. De vriendschap met het Nederlandse Rein 

Leven genootschap resulteerde niet noodzakelijk in een formeel lidmaatschap van dit genootschap. 

Toch ben ik ervan overtuigd dat Edward Peeters wel als een adept van de Lebensreform aanzien kan 

worden. Zo vermeldde Peeters in zijn reisverlsag Excursion pédagogique en Hollande (1907) telkens in 

welk hotel hij verbleef. Keer op keer was dit een vegetarisch hotel. Hieruit kan je afleiden dat 

Peeters een vegetariër was. Vegetarisch zijn is uiteraard geen voldoende voorwaarde om iemand 

een Lebensreformer te noemen, maar wel kan gesteld worden dat het vegetarisme door vele 

Lebensreformers als ideaal werd gesteld.125 Er zijn echter ook andere, hardere bewijzen aan te halen 

om te bewijzen dat Peeters zichzelf identificeerde met de Lebensreform beweging.  
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Eerst en vooral publiceerde hij op regelmatige basis in het tijdschrift van de Rein Levenbeweging: 

Levenskracht. In deze periodiek vertelde Peeters de lezers over de principes van de 

reformpedagogiek, alsook over hoe je als ouder je kind volgens de Lebensreformideologie kon 

opvoeden.126 In Het werk der opvoeding: met een oogslag op 't verleden en een blik in de toekomst gaat Peeters 

in zijn inleiding verder in op de Lebensreform principes die hij reeds in het artikel uit 1911 

verwoordde.127 Hoewel de publicatiedatum van dit werk onbekend is, kan aangetoond worden dat 

Peeters dit werkje reeds voor of ten laatste aan het begin van de Eerste Wereldoorlog schreef. De 

periodiek De Vrouw maakt namelijk melding van dit werk als een sleutelpublicatie van Peeters. In 

Het werk der opvoeding vermeldt hij dat een goede opvoeding zowel bestaat uit een opvoeding van 

het lichaam, als de geest, als het hart. Kortom, volgens Peeters konden lichamelijke praktijken 

ervoor zorgen dat het kind tot een “goed” kind opgroeide. Slechts als de lichamelijke opvoeding 

van het kind goed verliep, zou het kind ook kunnen opgroeien tot een moreel en intellectueel 

verstandig kind. Concreet gaf Peeters ouders het advies om kinderen vegetarisch op te voeden, hun 

klederdracht aan te passen en hen dus nooit spannende kleding aan te laten trekken. Hij stelde 

eveneens dat kinderen in de frisse buitenlucht moesten kunnen bewegen en dat het bijzonder 

belangrijk was om met kinderen naar het platteland of stadsparken te trekken.128 Peeters geloofde 

ook dat de ouder altijd betrokken moest zijn bij de opvoeding van het kind.  

Opvallend was ook Peeters aandacht voor de seksuele opvoeding van de jeugd. Net zoals zijn 

goede vriend Felix Ortt en vele andere Lebensreformers, vond Peeters de seksuele en relationele 

opvoeding van kinderen bijzonder belangrijk. Zo vertaalde hij in 1906 Felix Ortts baanbrekende 

werkje over de seksuele opvoeding Brief aan mijn zusje naar het Frans. Toen Peeters echter een 

uitgeverij zocht voor dit boekje, vond hij geen enkele Vlaamse uitgeverij die bereid was om dit te 

publiceren. Zij vonden het onderwerp te obsceen. Dit voorval zou Peeters doen nadenken over de 

oprichting van een eigen uitgeverij naar het voorbeeld van de Nederlandse Rein Leven beweging. Er 

waren echter nog enkele andere belevingen nodig vooraleer Peeters deze stap zou zetten.129 

Een laatste noemenswaardige aanwijzing voor Peeters sympathie voor de Lebensreform vind ik in de 

talloze herdrukken van zijn artikel De tien geboden voor reiner leven. Ter gelegenheid van het tienjarige 

bestaan van het Nederlandse Lebensreform-tijdschrift Levenskracht van Lodewijk van Mierop 

verscheen in 1911 een feestnummer. In dit feestnummer werden Edward Peeters’ “Tien geboden 

voor Reiner Leven” opgenomen. Deze lijst van regels werd door talloze andere magazines 

opgepikt.130 In deze lijst geeft Peeters tips over hoe je als ouder je kinderen kan opvoeden volgens 

de Lebensreform-idealen. Deze publicaties indiceren alweer dat Peeters opvoedkundige ideeën sterk 

onder invloed van de Lebensreform stonden. Dit hoeft geen verrassing te zijn, aangezien Peeters 
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enerzijds nauwe contacten met het Nederlandse Rein Leven-genootschap onderhield, alsook omdat 

de Reformpedagogiek sowieso onder het koepelbegrip Lebensreform geschaard kan worden.  

De vraag is dus niet of Peeters pedagogische ideeën beïnvloed werden door de Lebensreform, maar 

wel of het mogelijk is om te achterhalen dat hij formeel de Lebensreform aanhing. Hoewel ik tijdens 

mijn onderzoek vele aanwijzingen vond die aantoonden dat Peeters voorstander van de Lebensreform 

was, ontdekte ik ook een opmerkelijke tegenstrijdigheid. In de eerste jaargang van Minerva 

promoten Peeters en diverse medewerkers de geheelonthouding. Toch vond ik in ditzelfde 

nummer reclame voor champagne die bij Henri Peeters te koop was.131 Deze inhoudelijke 

contradictie zou ik eerder uit economisch oogpunt verklaren en vond ik geen aanwijzing voor het 

al dan niet aanhangen van de Lebensreform. Kortom, Peeters kan volgens mij wel als adept van de 

Lebensreform aanzien worden. 

1.1.4. Een Belgische school in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, moest Peeters zijn internationale engagement in de 

pedagogische beweging tijdelijk stopzetten. Hij vluchtte naar Oostburg in Nederland (Zeeland) 

waar hij een schooltje voor kinderen van Vlaamse vluchtelingen opzette in opdracht van de 

Belgische overheid. Hier had hij de vrijheid om zijn verschillende pedagogische ideeën te testen. 

Hij vertrok voor zijn lessen steeds vanuit de leefwereld van het kind en geloofde dat de school de 

kinderen moest voorbereiden op het leven. Zijn lessen volgden deze uitgangspunten. 132 Doorheen 

zijn tijd in Zeeland zette Peeters de theorie naar de praktijk om en ging hier steeds uit van een 

pragmatisme zoals het door John Dewey in 1916 op papier werd gezet in zijn boek Democracy and 

Education.133 Hij kwam er al snel achter dat de pedagogische theorie sterk verschilde van de realiteit. 

Desalniettemin bereikte zijn pedagogische aanpak volgens velen schitterende resultaten, hoewel de 

bewijzen hiervan eerder beperkt en vrij partijdig zijn. Tijdens deze periode stond hij in contact met 

vele protagonisten uit de Nederlandse opvoedkundige beweging, waardoor hij zijn band met onder 

andere Jan Ligthart en Ida Heijermans versterkte. Tijdens de oorlog was Peeters niet enkel actief 

in het onderwijs, maar publiceerde hij eveneens in talloze tijdschriften. Een van deze was Ida 

Heijermans feministische tijdschrift De Vrouw waar hij schreef over zijn ervaringen in de Belgische 

school te Oostburg.134  

1.1.5. De ontwikkeling van de Vlaamse opvoedkunde en de terugtrekking uit het publieke leven 

tijdens het interbellum 

Toen hij na de oorlog in februari 1919 naar Oostende terugkeerde trof hij zijn huis verwoest aan, 

zijn persoonlijke archief vernietigd. 135 Hierdoor ontbreken er heel wat bronnen die het mogelijk 
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maken om de werkelijke schaal van Peeters initiatieven voor de Eerste Wereldoorlog in kaart te 

brengen. Toch zal deze scriptie dit in hoofdstuk 1.2. en 1.3. proberen te doen. Daar Peeters’ archief 

volledig vernield was, bleek het voor hem onmogelijk om zijn vooroorlogse activiteiten verder te 

zetten. Voortaan vond het B.I.D.E. in een andere hoedanigheid zijn hoofdbureau in Geneva onder 

leiding van Adolphe Ferrière, een goede vriend van Edward Peeters en werd in 1925 omgedoopt 

tot Bureau international d’éducation. Deze organisatie bestaat nog steeds en is een dochterorganisatie 

van de Verenigde Naties.136 Peeters zelf geeft in zijn autobiografie aan dat de stopzetting van het 

B.I.D.E. voor hem een grote klap was, maar zag er echter ook het voordeel van in. Zo stelde hij 

dat het werk te veel was geworden voor één man, waardoor hij er uiteindelijk aan onderdoor zou 

zijn gegaan.137 Tegenwoordig zouden we spreken van een burn-out. Daarnaast stelde hij dat hij 

destijds het Nederlands nog niet machtig genoeg was om zijn eigenlijke doel te bereiken: de creatie 

van een Vlaamse opvoedkunde. Peeters zegt dat hij dit Nederlands pas echt machtig werd tijdens 

zijn tijd in Nederland en stelde in zijn autobiografie, geheel in lijn met zijn katholieke geloof het 

volgende: “De Geest Gods leidt ons zonder dat wij het weten of voelen, en wendt vaak onheilen 

tot voordeelen aan.” Hij geloofde dus dat het verlies van al zijn materiaal door de Eerste 

Wereldoorlog ervoor gezorgd heeft dat hij vanaf 1919 een andere en meer succesvolle richting kon 

uitgaan. Of dit waar is of niet, valt te bezien, feit is dat Peeters tegenwoordig vooral bekend staat 

om de verschillende projecten die hij opzetten na de Eerste Wereldoorlog.138  

Eenmaal terug in Oostende werd hij opnieuw leerkracht in de plaatselijke gemeenteschool. Hoewel 

hij graag zijn vooruitstrevende lespraktijk uit Oostburg had verder gezet, kreeg hij hier geen 

toestemming voor van de school en het Oostendse gemeentebestuur. Peeters werd gedurende zijn 

hele carrière naar eigen zeggen niet gewaardeerd door de Belgische autoriteiten.139 Het waren met 

name de katholieken die weinig sympathie koesterden voor Peeters pragmatiek waarbij de vrijheid 

van het kind centraal stond. Zij hechtten meer belang aan een dogmatische opvoeding waarin de 

vrijheid beperkt was.140 De vele tegenkanting die Peeters kreeg, was niet enkel een gevolg van zijn 

lespraktijk, maar voornamelijk een gevolg van zijn publicistische activiteiten die de oprichting van 

een Vlaamse opvoedkundige beweging als doel hadden. In 1919 begon Peeters met de uitgave van 

een nieuwe periodiek Het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift. Het doel van deze periodiek was om de 

verschillende Vlaamse opvoedkundigen te verenigen en zo een spreekbuis te zijn voor de nieuwe 

Vlaamse Opvoedkundige Beweging. Velen stellen dat de tijdsgeest na de Eerste Wereldoorlog 

veranderd was en dat er in Vlaanderen meer aandacht kwam voor het nieuwe gedachtengoed. Het 

tijdschrift had een revolutionaire insteek, daar het niet alleen nieuwe opvoedkundige ideeën 
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verspreidde, maar ook ijverde voor betere rechten voor schoolonderwijzers, een onderwerp 

waarvoor Peeters zich al meer dan tien jaar inzette. Deze periodiek werd slechts met matig succes 

onthaald: de revolutionaire reformpedagogen vonden het niet vooruitstrevend genoeg, terwijl de 

conservatieve onderwijzers het dan weer te theoretisch en revolutionair vonden. Daar het tijdschrift 

slechts weinig succesvol was, zag Peeters zich genoodzaakt het anders aan te pakken.141 

In februari 1920 verscheen zijn nieuwe tijdschrift Het Schoolblad voor Vlaanderen (1920-1928), 

waarvan hij tot 1923 hoofdredacteur was. Het Schoolblad voor Vlaanderen was, net zoals Minerva, een 

tijdschrift dat de idealen van de nieuwe schoolbeweging wenste uit te dragen naar al wie er zich 

voor interesseerde. Hoewel deze periodiek voorstander was van de reformpedagogiek, wenste 

Peeters ook andere overtuigingen aan bod te laten komen en was er in het tijdschrift ruimte voor 

discussie. Het merendeel van de artikelen werd geschreven door Peeters of zijn Noord-Hollandse 

vrienden en meermaals verwees hij in zijn periodiek naar zijn vooroorlogse activiteiten. Zo bleef 

zijn vooroorlogse netwerk een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van ideeën voor artikels 

in zijn periodiek én bleef hij de Vlaamse lezers informeren over internationale ontwikkelingen wat 

betreft opvoeding en onderwijs. Opnieuw verkondigde Peeters zelf geen ideeën over de ideale 

opvoeding, maar trachtte hij de lezers een pedagogisch bewustzijn bij te brengen waarbij ze zelf 

dienden na te denken over deze ‘ideale’ opvoeding. Volgens Peeters was opvoeden een kwestie van 

ervaring, intuïtie en gezond verstand.142 Hiermee ging Peeters in tegen wat hij de 

“wetenschappelijke opvoedkunde” noemde, daar de leerkrachten volgens deze beweging altijd 

volgens vaste stappenplannen dienden te werken en Peeters niet geloofde dat dit in de praktijk kon 

werken. Opnieuw pleitte hij voor pragmatisme en stond het kind centraal: goed onderwijs vertrok 

vanuit het kind en zijn leefwereld en bereidde het voor op het dagelijkse leven. Peeters was 

voorstander van co-educatie en zelfstandig werk, de leerlingen dienden zelf informatie te 

verwerken, waardoor ze grondigere en duurzamere kennis vergaarden. Bovendien stelde Peeters 

dat de te behandelen leerstof en thema’s uit de kinderen zelf dienden te komen. Centraal in Peeters 

pedagogie stond een goede relatie tussen leerkracht, leerlingen en hun ouders. Al deze ideeën doen 

anno 2019 bijzonder hedendaags aan. Hoewel Peeters tegen de academische pedagogie gekant was, 

haalde hij toch heel wat informatie bij de academische pedagogen, zoals J.J. Rousseau, Jan Ligthart, 

Montessori.143 Wat hem onderscheidde van deze wetenschappelijke pedagogie, was dat Peeters 

nooit regels of een didactiek uitwerkte, maar steeds terugviel op het aanvoelen en ervaren door de 

leerkracht. Het voordeel hiervan is dat lezers hun eigen ding konden doen met de informatie die 

ze uit Peeters periodiek haalden. Een mogelijk nadeel van deze strategie was dat hij zo nooit écht 

een Vlaamse opvoedkunde kon ontwikkelen. Peeters slaagde er niet in een beklijvende stempel op 
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de pedagogiek in België, specifiek in Vlaanderen, te drukken. Zo verdwenen Peeters activiteiten 

steeds meer naar de marge van het onderzoek naar de historische pedagogiek.  

Opnieuw kreeg Peeters heel wat kritiek te verduren van de katholieke kerk. Zijn ideeën omtrent 

co-educatie, vrijheid en andere reformpedagogische idealen stonden haaks op de idealen van de 

kerk. Ze verweten hem ketterij en zijn professionele carrière werd door de katholieke kerk en de 

Belgische overheid systematisch gedwarsboomd. Zo werd hem het directeurschap van de lagere 

school in Oostende meermaals ontzegd. Dit deed Peeters “ontzettend veel verdriet”, daar hij zelf 

een zeer gelovig katholiek was en bovendien, zo hij zelf beweerde, enkel de verbetering van het 

volk tot doel had.144 De stress werd hem aan het eind van 1922 uiteindelijk te veel. Zijn echtgenote 

Marie Verstrynge-Peeters nam de redactie van het tijdschrift over tot zij in 1923 een nieuwe 

hoofdredacteur voorstelde. Dat zijn echtgenote de activiteit van haar man overnam, ontging 

niemand en vele van Peeters biografen huldigden haar inspanningen en steun telkens weer in hun 

werken.145 Op 9 mei 1923 verscheen nog een verjaardagsnummer van het blad waarbij Edward 

Peeters door de medewerkers en lezers van de periodiek in de bloemetjes werd gezet, maar vanaf 

1924 trok hij zich definitief uit het tijdschrift terug en werd J.E. Verheyen de nieuwe 

hoofdredacteur van het blad.146 Voor Peeters kwam er zo een eind aan zijn pedagogische carrière 

en hij trok zich terug op zijn domein in Sint-Andries bij Brugge waar hij de laatste jaren van zijn 

leven doorbracht als kinderboekenauteur onder het pseudoniem Paul Kiroul en diverse sprookjes 

neerpende.  

Zelfs deze carrière switch past binnen zijn opvoedkundige ambities, aangezien goede 

kinderliteratuur als een essentieel element in de opvoeding van het kind werd gezien. Tijdens de 

eerste helft van de twintigste eeuw bestond er heel wat debat over goede kinderliteratuur. De betere 

kinderliteratuur diende het kind morele lessen bij te brengen.147 Peeters zette deze keer de theorie 

om naar de praktijk en leverde enkele waardevolle bijdragen tot de Vlaamse kinderliteratuur.148 

Peeters overleed op 8 oktober 1937 in zijn huis te Sint-Andries. In diverse kranten, waaronder in 

Het Laatste Nieuws werd Peeters’ dood herdacht en werd hij omschreven als “een groot Vlaamsch 

opvoedkundige en een talentrijk sprookjesschrijver”.149 Waar Peeters nalatenschap de jaren na zijn 

dood nog bijzonder groot was – bewijs hiervan zijn de vele biografische studies en 

herdenkingsplechtigheden die voor hem georganiseerd werden – verdween hij in de loop der jaren 

uit het collectieve geheugen.150 Zoals reeds aangegeven zal deze scriptie proberen Peeters terug een 
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plaats in de historiografie te geven en dit specifiek voor zijn activiteiten aan het einde van de belle 

époque.    

1.2. Een internationaal pedagogisch centrum in Oostende (1909-1914) – Minerva en 

het Bureau International de Documentation Educative (B.I.D.E. ) 

Dit hoofdstuk neemt één specifiek aspect van Peeters educatieve activiteiten onder de loep: Minerva 

en het B.I.D.E.. Hier wordt een uitgebreide biografie van de periodiek voorzien waarbij er aandacht 

is voor de sociale context waarin deze tot stand kwam. Om het ontstaan en het bestaan van dit 

internationale bureau en zijn orgaan ten volle te kunne begrijpen, vangt deze biografie aan kort 

voor de eerste publicatie. Dit in samengaan met de biografische studie van Peeters leven zal de 

onderliggende motieven voor de oprichting zichtbaar maken. 

Hoewel Peeters’ Causeries Bibliographiques in het Oostendse tijdschrift wel succesvol waren, wilde hij 

deze na een conflict met de redactie niet langer hierin publiceren. Onder aanmoediging van enkele 

van zijn correspondenten en vrienden, met name de Franse opvoedkundige Gabriël Compayré 

(1843-1913), ging Peeters opzoek naar een nieuwe uitgever. Daartoe kwam hij in 1906 bij uitgever 

Van In uit Lier terecht. Deze man steunde Peeters enorm, maar specialiseerde zich toentertijd nog 

niet in pedagogische werken. Hij had het eertijds geprobeerd met een pedagogisch werk van Amand 

De Vos, maar dat raakte niet verkocht. Hiertoe moest Peeters opzoek naar een nieuwe uitgeverij, 

maar deze zoektocht bleek bijzonder moeilijk: 

"Vruchteloos liep ik er de meeste mij bekende uitgeverijen mee af, maar nergens werd de 

paedagogiek gunstig onthaald: het woord alleen sneed alle toenadering af. Ja, dat het nog een 

schoolboek ware geweest; maar een boek voor vrije studie, zij't dan ook heel nuttig voor de 

kandidaten-schoolopzieners, dat kon immers niet: wie zou dat koopen?" 

Peeters idee over de oprichting van een eigen uitgeverij werd steeds gewichtiger, want hij wilde 

koste wat kost de nieuwe opvoedkundige ideeën onder het volk verspreiden. Het oprichten van 

een eigen drukkerij-uitgeverij impliceerde echter dat Edward Peeters vanaf dat moment verplicht 

zou zijn om zijn anonimiteit op te geven daar hij voorheen vooral onder zijn pseudoniem E.D.D.Y. 

publiceerde. Naar eigen zeggen viel hem dit zwaar.151 Dit lijkt me eerder valse bescheidenheid. 

Wanneer je verder kijkt dan deze uitspraak, krijg je als lezer van Peeters’ autobiografie het gevoel 

dat hij hier eigenlijk geen probleem mee had en blij was dat hij eindelijk zijn overtuigingen onder 

zijn echte naam kon delen met de wereld. Zijn biografen stelden desalniettemin dat Peeters liefst 

in de anonimiteit bleef werken.152 Toch besloot Peeters dat het niet anders kon en richtte op 1 

maart 1908 de Nouvelle Bibliothèque Pedagogique op. Deze uitgeverij verzamelde allerlei informatie over 

de nieuwere opvoedkundige beweging en stelde zichzelf tot doel deze onder het 

onderwijzerspubliek te verspreiden. Al snel verscheen ook het Bulletin Bibliographique, waarin Peeters 

diverse werken van pedagogen besprak en kenbaar trachtte te maken aan het grote publiek. Van 
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overal ter wereld kreeg Peeters informatieverzoeken toegestuurd die hij allen probeerde in te 

willigen. Op die manier werd Peeters woonst een waar inlichtingencentrum voor de vele informatie 

over de nieuwere opvoedkunde zoals ze later genoemd zou worden. Zoals Peeters zelf aangaf 

bestond er in deze periode heel wat onduidelijkheid over wat de nieuwere opvoedkunde juist was 

en waren vele hervormingsgezinde opvoedkundigen niet op de hoogte van elkaars initiatieven. 

Peeters probeerde dit probleem dus te verhelpen met de oprichting van het Bulletin Bibliographique. 

Volgens Maurits de Vroede zou, hoewel kwantitatieve gegevens ontbreken, deze uitgave succesvol 

geweest zijn. Als verklaring hiervoor geeft de pedagogisch historicus de aard van de aangekondigde 

publicaties: werken in verband met de “pédagogie nouvelle”.153 Al gauw kwam Peeters echter tot 

de constatatie dat hij met deze initiatieven zijn doel niet kon bereiken.154 Een van Peeters 

correspondenten, de Franse pedagoog Ernest Contou schreef Peeters hierover het volgende: “Je 

suis convaincu de la nécessité d’une centralisation des faits et documents de l’Éducation Nouvelle.”155  

Hiertoe besloot Peeters in augustus 1909 dat het tijd was om de activiteiten van het Bulletin 

Bibliographique uit te breidden met korte inhoudelijke inlichtingen over diverse opvoedkundige 

stromingen en initiatieven. Daarenboven wilde hij pedagogen de kans bieden om hun onderzoeken 

en inzichten in een toonaangevend internationaal tijdschrift te publiceren. Op die manier zouden 

alle geïsoleerde initiatieven centraal in één internationale periodiek terug te vinden zijn en moesten 

geïnteresseerden niet langer hun informatie op een ongeorganiseerde manier zien te vergaren. In 

een omzendbrief nodigde hij al zijn correspondenten die hij over de jaren heen had vergaard uit 

om zijn initiatief te ondersteunen. Hierop reageerden de meeste mannen – Peeters maakt namelijk 

geen vermelding van vrouwelijke pedagogen in zijn traktaat – bijzonder positief. Op die manier 

ontstond het pedagogische tijdschrift Minerva, Revue d'éducation internationale et polyglotte waarin het 

bulletin bibliographique voortaan als vast onderdeel zou verschijnen.156 De uitgave van Minerva 

betekende een grote stap vooruit in de internationale communicatie en verspreiding van het nieuwe 

pedagogische gedachtegoed.157 Peeters beweerde met klem dat winst maken nooit zijn bedoeling 

was geweest: “(…) ont un but beaucoup plus élévées que les préoccupations mercantiles; elles ont 

été créées uniquement en vue de contribuer dans la mesure du possible à l’avancement et à la 

diffusion de toutes les connaissances se rapportant à l’éducation dans sa plus large acception.”158  

Op 1 oktober 1909 verscheen het eerste nummer en onmiddellijk werkten hieraan heel wat bekende 

(en minder bekende) pedagogen mee, maar het waren vooral Peeters dichte vrienden en 

briefwisselaars die actief meewerkten aan het nummer.159 Velen van hen had hij leren kennen via 

zijn Nouvelle Bibliothèque Pédagogique. Peeters schakelde zijn netwerk zelfs actief in om Minerva tot een 
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succesvolle periodiek te laten uitgroeien: “Aussi, nous espérons que chacun voudra nous soutenir 

et nous aider dans la mesure du possible, afin que Minerva puisse devenir complètement la vraie 

revue internatinale de sidées et des faits relatifs à l’éducation.”160 Dit hoeft niet te verbazen, 

aangezien onderzoek reeds aantoonde dat er in vele gevallen reeds sprake was van publieke en 

private banden alvorens hervormers en activisten een collectieve actie op poten zetten. Het 

egonetwerk van de centrale figuur in deze periodiek – Edward Peeters – is cruciaal om het succes 

van het tijdschrift en de inhoudelijke zwaartepunten te verklaren. 161 

 « Une nouvelle revue pédagogique ? Oui, nouvelle, tant parce qu’elle vient à peine de 

paraître, que parce que son programme est sensiblement différent de celui de la majeure partie 

des revues ordinaires s’occupant d’éducation. » 162 

Met deze woorden vangt het allereerste nummer van Minerva aan. Op 1 oktober 1909 verscheen de 

eerste editie van de nieuwe Vlaamse internationale periodiek. Het doel van het tijdschrift was om 

talloze informatie over de nieuwere opvoeding in de breedste zin van het woord te verspreiden. In 

het eerste nummer werd dieper ingegaan op de doelen van Minerva. Deze masterscriptie 

identificeerde er vijf. Ten eerste wilde het onderwijzers en ouders betrekken bij alle mogelijke 

aspecten van de opvoeding. Ten tweede probeerde het hen laten kennismaken met de verschillende 

internationale pedagogische initiatieven. Ten derde trachtte de periodiek om verschillende cruciale 

pedagogische vraagstukken op een allesomvattende manier te bestuderen. Ten vierde wilden ze zo 

de leerkrachten de informatie aanreiken die nodig is voor zelfstudie en zelfontwikkeling zonder 

elitair te worden. Ten vijfde en tot slot wilden ze een tolerant platform creëren waarbij verschillende 

- al dan niet tegenstrijdige – opinies welkom waren. Minerva wilde een tolerante periodiek zijn, 

waarbij er plaats was voor dissonante stemmen: “Seul la tolérance peut faire jaillir la lumière.”163 

Desalniettemin bleven de meeste artikels en ideeën aansluiten bij de “nouvelle éducation”. Bij 

aanvang was Minerva een driemaandelijks tijdschrift dat telkens 32 pagina’s zou tellen en artikels in 

verschillende talen zou bevatten.  

Peeters wilde een internationaal tijdschrift op poten zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken, 

waardoor hij ervoor opteerde een meertalige periodiek te publiceren.164 Dit gebeurde in vier talen: 

het Frans, Engels, Duits én het Nederlands. Over het algemeen werden de artikels in de taal 

gepubliceerd waarvoor de redactie meende dat zij het meeste belang had. Waar normaalgezien het 

Italiaans als vierde cultuurtaal aanzien werd in de belle époque kozen Peeters en de zijnen er in 

1909 voor om het Vlaams of het Nederlands als vierde taal te selecteren. In Minerva wordt deze 

keuze verantwoord door het milieu waarin de periodiek tot stand kwam.165 Hiermee wordt uiteraard 

Peeters’ Vlaams gezindheid bedoeld. Zoals hierboven reeds aangegeven werd, wilde Peeters een 
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Vlaamse opvoedkunde creëren. Dit kon volgens hem, en vele anderen, enkel gebeuren indien het 

Vlaams als cultuurtaal aanzien werd. De emancipatie van het Vlaamse volk was volgens het 

cultuurflamingantisme enkel mogelijk door het aanzien van de taal te verhogen. Peeters stelde in 

zijn autobiografie dat aan het begin van de twintigste eeuw het Vlaams zich nog niet leende tot het 

schrijven van ernstige pedagogische werken: “De toenmalige Vlaemsche zoogezegd 

opvoedkundige tijdschriften stonden beneden peil: die konden me niet dienen; de Fransche wat 

hooger (…) Daarbij kwam het vooroordeel dat een iets of wat ernstige paedagogiek noodzakelijk 

in ' Fransch moest geschreven zijn: onze taal leende er zich niet toe.”166 Het invoeren van het 

Nederlands als één van de voertalen in de nieuwe periodiek kan als een grote stap in het Vlaamse 

opvoedkundige landschap aanzien worden. Door zijn keuze voor de Nederlandse taal impliceerde 

Peeters dat deze taal wel geschikt was voor een academische pedagogiek. Bovendien was de keuze 

des te belangrijker doordat Peeters een expliciet internationaal tijdschrift gecreëerd had en het 

Vlaams zo op gelijke voet zette met de toen belangrijkste wereldtalen. Het stelde het Vlaams als 

een cultuurtaal voor. De impact van deze keuze mag echter niet overschat worden, daar Peeters 

zelf stelde dat er pas na de Eerste Wereldoorlog echt sprake was van een Vlaamse opvoedkunde.167 

In de Correspondance Mensuelle van het B.I.D.E. in maart 1913 ging Peeters zelfs zo ver om te stellen 

dat er bijzonder weinig interesse kwam van de Nederlandstaligen in de ontwikkeling van hun taal 

tot wereldtaal. De redactie maakt kenbaar dat de Nederlandse uitgaven van het B.I.D.E. een veel 

kleinere afzetmarkt hadden. De redactie was kritisch: “Ons Bureel is geene boekhandelszaak, en 

indien de Nederlandsch-sprekende leden de Nederlandsche uitgaven versmaden voor de Fransche, 

zien wij er geen nut in verder op dit gebied voort te gaan.”168  

Edward Peeters werd de directeur van het tijdschrift, maar er was uiteraard ook een redactie. Deze 

redactie bestond uit vier mannen van verschillende nationaliteiten: de Fransman Ernest Contou, 

de Zwitser Adolphe Ferrière (1879-1960), de Hongaar Ferenc Kemény (1860-1944) en de Belg 

Paul van Oye.(1886-1969).169  

Ernest Contou was directeur van de “nieuwe school” te Aquitanië en was bijgevolg één van de 

vroegste aanhangers van de Reformpedagogiek. Het was op zijn aandringen dat Peeters met de 

redactie van Minerva begon.170  

Adolphe Ferrière was een Zwitsers pedagoog en onderwijzer die net zoals Peeters geloofde dat 

ware kennis over het onderwijs enkel bereikt kan worden wanneer je zelf lesgeeft. Theorie is 

ondergeschikt aan de praktijk. Ferrière was een trouwe bondgenoot van Peeters en toen de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak en de activiteiten van Minerva en het B.I.D.E. ophielden te bestaan, nam hij 

Peeters taak over. Het B.I.D.E. ging op in het Bureau International des Ecoles Nouvelles dat in 1912 

door Ferrière was opgericht. Ferrière maakte vooral carrière op het internationale opvoedkundige 

toneel vanaf het interbellum daar hij medeverantwoordelijk was voor de oprichting van het 
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International Bureau of Education dat verder bouwde op Peeters’ initiatieven. Hij ging de 

geschiedenisboeken in als één van de stichters van de nieuwe opvoedkundige beweging en bleef 

een prominente plaats innemen in de historische pedagogiek.171 

Ferenc Kemeny was een Hongaarse pedagoog en pacifist die internationale faam verwierf als 

stichtend lid van het Olympisch comité. Hij werd voor de Eerste Wereldoorlog meermaals 

genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede die hij echter nooit in ontvangst mocht nemen. 

Kemeny verwoordde net zoals Ernest Contou de noodzakelijkheid van een internationaal instituut 

en tijdschrift voor opvoedkunde. Hij schreef zijn ideeën reeds voor de oprichting van Minerva neer, 

maar zijn initiatief bleef louter theoretisch.172 Dat Kemeny enthousiast was om in Peeters redactie 

te zetelen, hoeft dan ook niet te verbazen.  

Paul van Oye,  in 1909 student natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Gent, was de laatste redacteur.  

Tijdens zijn studententijd was hij lid van de progressieve, liberale studentenvereniging ’T zal wel 

gaan en pleitte hij voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Hij was tevens lid van het 

Gentse Reiner Leven-genootschap dat zich inzette voor de verspreiding van het Lebensreformideaal 

onder de Gentse bevolking. Hij onderhield hierdoor contacten met prominente figuren zoals de 

socialist Hendrik De Man en Paul Kenis. Daarnaast staat hij ook in nauw contact met de Gentse 

arbeidersbevolking, de Latemse Kunstenaars en het feministische groepje De Flinken, waarvan 

Céline Dangotte één van de prominentste leden was. Via het Vlaamsgezinde genootschap Dodonaea 

leerde hij Julius Mac Leod kennen. Paul van Oye werd één van de bekendste Gentse alumni uit de 

eerste helft van de twintigste eeuw.173 Drie van de vier redacteurs werden later zeer prominente 

historische figuren, enkel Ernest Contou en Edward Peeters zelf verloren hun plaats in de 

historiografie.  

De opbouw van de periodiek zou volgens Peeters altijd gelijkaardig zijn. Het tijdschrift startte met 

één hoofdartikel in één van de vier talen van Minerva. Daarna verschenen er enkele studies over een 

opvoedkundig probleem in het onderdeel “Etudes”.  Daarna was er de “Chronique générale” 

waarin kortere berichtgeving over de internationale pedagogische beweging en verschillende 

pedagogische initiatieven verscheen. Vervolgens verscheen het “Bulletin bibliographique” waarin 

de redactie van Minerva zijn lezers attendeerde op interessante lectuur over de opvoeding. Ook de 

“Revue des Revues” werd een vaste rubriek in het tijdschrift, waarbij er reclame gemaakt werd voor 

andere periodieken. Dit wijst erop dat Peeters zijn tijdschrift wilde verbinden met andere 

pedagogische en hervormingsgezinde tijdschriften. Het laatste onderdeel was een sectie die zich 

toelegde op de communicatie met de lezers en medewerkers, de “Correspondance générale”. Deze 

sectie kwam wel niet in ieder nummer voor.  Daarnaast bevatte iedere uitgave ook een vast aantal 

advertenties. Deze advertenties maakten de lezers meestal attent op andere opvoedkundige 

periodieken of periodieken die ideeën over Lebensreform propageerden, de advertentie voor 

 
 

171 “Adolphe Ferrière”, Prospects: the quarterly review of comparative education XXIII, nr. 1/2 (1993): 373–74. 
172 La Direction, “Cinq ans d’Internationalisme Pédagogique,” Minerva 6, nr. 1 (1914): 5. 
173 Ruben Mantels en Davy Verbeke, “Van Oye, Paul (1886-1969)”, UGentMemorie, geraadpleegd 10 juli 2019, 
www.ugentmemorie.be. 
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champagne in de eerste jaargang vormden hier een uitzondering op. Vanaf het tweede volume zou 

deze advertentie geen plaats meer krijgen.174  

De eerste uitgave van Minerva was onmiddellijk een succes. Peeters hoopte dat het samenbrengen 

van alle informatie in één kanaal eenvoudiger en minder belastend zou zijn. Hierin had hij zich 

echter vergist. Door de grote internationale verspreiding van Minerva kreeg Peeters vanaf dat 

moment nog veel meer aanbevelingen en informatie toegestuurd, waardoor de edities van Minerva 

steeds omvangrijker werden: het eerste nummer telde 32 bladzijden, de volgende opeenvolgend 43 

en 60.  

“Het bureel van Minerva was nu hoe langer hoe meer een wezenlijk internationaal 

inlichtingsbureel voor opvoeding geworden, en op 14 februari 1910 werd er dan ook in de 

zitting van het comité besloten voortaan dien nam te voeren, vermits de daad er reeds zoolang 

was. Zóó ontstond het Internationaal Inlichtingsbureel voor Opvoeding.” 

Het B.I.D.E. zag op 14 februari 1910 het levenslicht en Minerva werd het officiële orgaan van deze 

organisatie. Dit was slechts de juridische vertaling van wat reeds sinds 1909 een realiteit was.175 Alle 

informatie die door het B.I.D.E. verworven werd, zou in Minerva gepubliceerd worden.176 De 

statuten van het blad werden in Minerva gepubliceerd en bieden ons een inkijk in de opzet en doelen 

van de organisatie. Deze zijn heel gelijkend met die van Minerva. De organisatie had een vijfvoudig 

doel. Het B.I.D.E. wilde ten eerste opvoedkundigen van overal ter wereld verenigen binnen één 

organisatie. Ten tweede stelde het bureau zich tot doel om alle mogelijke informatie over opvoeding 

en onderwijs op één centraal punt te verzamelen en te bewaren. Ten derde wilde het B.I.D.E.  deze 

informatie verspreiden onder het volk. Ten vierde verlangden ze informatie over de leden mee te 

delen. Ten vijfde stelde de periodiek zich het doel de leden korte overzichten over de evolutie van 

de internationale opvoedkunde te bezorgen. Al deze doelstellingen reflecteren de ontstaansreden 

van het bureau. De periodiek en het bureau maakten tijdens hun korte, zesjarige bestaan heel wat 

veranderingen door. Deze wil ik hier nu kort in kaart brengen, maar gedetailleerder onderzoek naar 

de evolutie van deze periodiek en het bureau is zeker welkom. Hoewel dit niet gemakkelijk zal zijn 

door het ontbreken van heel wat bronnenmateriaal. 177 

De leiding van het bureau was in handen van een algemeen bestuur met hoofdzetel in Oostende. 

Edward Peeters maakte als stichter deel uit van het bestuur, maar hij was niet de enige. Ook Paul 

van Oye uit Gent, Fr. De Meyer uit Antwerpen, R. van Oye uit Oostende en de Nederlanders Felix 

Ortt en Lodewijk van Mierop maakten deel uit van het algemene bestuur. Dit bestuur werd 

bijgestaan door enkele Présidents Régionaux ofwel gewestelijke voorzitters.178 Het B.I.D.E. wilde in 

ieder land waar ze leden hadden tenminste één regionale president. Zijn taak was om de 
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communicatie tussen de nationale leden en de algemene directie vlotter te laten verlopen én 

moesten de directie op de hoogte houden van alle educatieve ontwikkelingen in hun regio. 

Aangezien het B.I.D.E. al heel snel uitgroeide tot een internationale organisatie was het hebben van 

regionale presidenten geen overbodige luxe. De bronnenanalyse uitgevoerd in het kader van deze 

scriptie toonde aan dat het B.I.D.E. in maar liefst 37 landen actief was en maar liefst 36 

regionaalpresidenten had. Landen uit bijna alle continenten – uitgezonderd Oceanië - waren 

vertegenwoordigd in het bureau.179  

Er waren vier types lidmaatschap van het bureau. Het duurste lidmaatschap was dat van de 

stichtende leden, zij betaalden jaarlijks minstens 20 Belgische Frank lidmaatschap. Daarna had je 

de beschermende leden, zij betaalden jaarlijks minstens 10 Belgische Frank. De lijst met de namen 

van deze twee types abonnenten werden jaarlijks in Minerva gepubliceerd. Daarnaast kon je ook 

nog gewoon lid worden voor de kostprijs van 5 Frank. Tot slot kon je ook nog erelid worden, maar 

deze eer kwam enkel diegene toe die reeds veel voor het bureau of de opvoedkunde betekend 

hadden. Deze leden werden door de directie van het B.I.D.E. benoemd. Ieder lid was 

medeverantwoordelijk om de opdracht van het bureau tot een goed einde te brengen: het 

verzamelen van informatie over de opvoeding en talloze opvoedkundige vernieuwingen. 

Lidmaatschap bracht veel voordelen met zich mee. Zo kregen leden het tijdschrift Minerva bij iedere 

uitgave toegestuurd. Daarnaast kregen ze ook extra informatie over de ontwikkeling van de 

organisatie en de internationale opvoedkundige beweging in zijn geheel. Daarnaast mochten leden 

het bureel altijd om extra inlichtingen vragen wat betreft opvoeding en onderwijs. Stichtende en 

beschermende leden kregen bovendien alle extra uitgaven van het bureel gratis toegestuurd.180 

Hoewel het lidmaatschap van het bureau niet goedkoop was, bleef Peeters beklemtonen dat de 

organisatie géén commerciële doeleinden had. Het ingezamelde bedrag diende louter en alleen om 

de nieuwe opvoedkundige ideeën te helpen verspreiden én om het internationale aanzien van de 

organisatie te vergroten. Hoewel Minerva en het B.I.D.E. zich snel over de wereld verspreidden en 

overal heel wat aanhang verwierven, werd het bureau nooit een winstgevende organisatie.181 

Meermaals wees de directie de leden op de financieel precaire situatie van het bureau en vroegen 

ze de leden om extra steun. Één van de belangrijkste manieren om aan voldoende financiële 

middelen te geraken was door nieuwe leden te werven. Dit gebeurde voornamelijk via mond tot 

mond reclame: “Seule la propagande personnelle porte les meilleurs fruits.”182 Minerva en het 

B.I.D.E. moedigden hun leden veelvuldig aan om hun vrienden en kennissen in te lichten over het 

bestaan van het bureau en hen zo te overtuigen om lid te worden van de organisatie. Meermaals 

verwoordde het B.I.D.E. het aanwerven van nieuwe leden als een plicht voor de bestaande leden 

vermits enkel op die manier het voortbestaan van het bureau gegarandeerd kon worden.183 Dit is 

 
 

179 Minerva 1-6 en Communications et Propositions. 
180 Peeters, “Internationalisme in de opvoeding,” 5-6. 
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182 “bulletins de souscriptions,” Communications et Propositions 4, nr. 1 (1912), II.  
183 “A l’entrée de la 4e année.” Communications et Propositions 4, nr. 1 (1912): I.  
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een praktijk die in die periode door wel meerdere periodieken werd toegepast. Het B.I.D.E. zou 

echter tijdens zijn hele bestaan financiële moeilijkheden blijven kennen, want het lidgeld bleek niet 

voldoende om alle kosten te dekken. Om de financiële status van het Bureau te verbeteren, 

lanceerde het in Minerva een bericht waarin de directie meedeelde dat ze een mecenas zochten die 

de talloze educatieve initiatieven van het B.I.D.E. zou moeten ondersteunen. Hoewel het Bureau er 

in 1914 financieel niet warmpjes bijzat, bleef het hoopvol uitkijken naar de toekomst. Samen met 

de steun van haar leden en lezers, zouden het B.I.D.E. en Minerva erin slagen om de nieuwe 

informatie inzake documentatie over de internationale pedagogische vernieuwingen te blijven 

verzamelen en verspreiden om zo de internationale opvoedkundige beweging blijvend van dienst 

te kunnen zijn.184  

Of deze aanmaningen succesvol waren, kon ik door het gebrekkige bronnenmateriaal niet 

achterhalen. Wel zag ik dat Minerva en het B.I.D.E. tijdens hun korte bestaan een werkelijk 

internationaal karakter hadden. Er werden 129 medewerkers en lezers van het tijdschrift 

geïdentificeerd van wie de nationaliteit bekend was. Deze gegevens verzamelde ik op basis van de 

ledenlijsten van het B.I.D.E. - die telkens aan het begin van een jaar gepubliceerd werden, - alsook 

op basis van Peeters’ autobiografie en correspondentie. Niet alle auteurs werden opgenomen, 

omdat hun nationaliteit soms onbekend was of vaak enkel initialen werden gebruikt en het dus 

moeilijk was om de auteurs te identificeren.  Op onderstaande kaartje wordt de internationale 

verspreiding van Minerva weergegeven:  
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Deze kaart bevestigt de internationale spreiding van het tijdschrift zoals ik hierboven reeds 

vermeldde. Hoewel Minerva in vele landen wel lezers en/of medewerkers had, ging het meestal 

maar over één of twee personen. In totaal verspreidde het B.I.D.E. zich volgens mijn onderzoek 

in 37 landen, maar volgens hun eigen berichtgeving waren ze op een bepaald moment in maar liefst 

45 landen vertegenwoordigd.185 Wat ook te zien is, is dat de meeste lezers en medewerkers uit 

België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland afkomstig waren. Figuur 1 verduidelijkt 

deze gegevens. Dat het tijdschrift vooral 

aanhangers in deze vijf landen had, kan op 

verschillende manieren verklaard worden. 

Nederland en België kennen de meeste 

medewerkers, wat logisch is gezien Peeters zijn 

eigen netwerk inschakelde om Minerva te 

verspreiden. Door zijn studiereis naar Nederland 

in 1907 leerde Peeters vele Nederlandse 

opvoedkundigen kennen en hierna besloot hij dat 

hij de wereld – in het bijzonder de Vlamingen – 

met de Nederlandse opvoedkunde wilde laten 

kennismaken.186 Om dit te kunnen doen, moest hij 

dan ook logischerwijs Nederlandse pedagogen aan het woord laten in zijn periodiek. In Frankrijk 

had Peeters dan weer banden met enkele vooraanstaande pedagogen zoals Gabriel Compayrée en 

Ernest Contou. Bovendien genoot Peeters in Frankrijk heel wat aanzien, daar hij op 11 maart 1909 

door de radicaal-socialistische Franse minister van onderwijs en schone kunsten Gaston 

Doumergue tot Officier de l’academie française was benoemd.187 Ook in Zwitserland en Duitsland kende 

Minerva een relatief grote medewerking. Peeters had een nauwe band met enkele bekende Zwitserse 

pedagogen zoals Claparède en uiteraard met Adolphe Ferrière, de “vader van de nieuwe 

schoolbeweging”. Dit zou het succes van de organisatie hier kunnen verklaren. In Duitsland was 

deze aanhang volgens mij enerzijds grotendeels een gevolg van de thematiek die in Peeters 

periodiek behandeld werd: de reformpedagogiek. Deze ideeën zijn van oorsprong Duits en waren 

dus hier reeds meer ingeburgerd. Anderzijds had het tijdschrift ook banden met het Duitse 

internationale tijdschrift Dokumente des Fortschritts waarvoor Minerva meermaals reclame maakte.188 

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk om te denken dat ook de Dokumente de verspreiding van 

Minerva promootte. Daarnaast waren dit eveneens landen waarin drie van de vier talen uit Minerva 

gesproken werden. Of deze vijf landen werkelijk het grootste aantal medewerkers kenden, valt – 

vanwege de onvolledigheid van de bronnen - niet onmiskenbaar te bewijzen. Bovendien wil het 

ook niet zeggen dat er in deze landen het meeste lezers of abonnenten waren, daar alle bronnen 

 
 

185 Brief van het B.I.D.E. aan les Membres des Sociétés Savantes, zonder datum (AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, 
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Figuur 1: Procentuele verdeling medewerkers Minerva per nationaliteit 
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over de abonnees en verkooppunten verloren gegaan zijn wanneer Peeters’ archief tijdens de Eerste 

Wereldoorlog verwoest werd. Toch toont dit onderzoek aan dat hoewel Minerva een internationale 

aanhang had, de meeste medewerkers toch uit West-Europa afkomstig waren. Enkel Engeland had 

niet zoveel medewerkers. De reden hiervoor zou de aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek. 

Door het internationale bereik van Minerva werd het een belangrijk instrument voor de uitwisseling 

van het hervormingsgezinde gedachtegoed omtrent onderwijs. Via de kroniek van de nieuwe 

scholen en zijn talloze bijdragen over reformpedagogen verspreidde Minerva de vele ideeën over de 

nieuwe school, maar ook over andere onderwerpen werd in het tijdschrift geschreven. Zo sprak de 

periodiek ook over openluchtscholen, co-educatie, lichamelijke opvoeding en dergelijk meer, maar 

onderwerpen over de opvoeding in het gezin ging hij ook niet uit de weg. Vaak haalde hij artikels 

uit het Belgische tijdschrift L’éducation familiale waarin tips over de opvoeding in het gezin 

meegedeeld werden. In Minerva werden eveneens tips over de toepassing van de Lebensreform in de 

opvoeding meegedeeld. In dit verband passen de vele artikels over seksuele opvoeding die in het 

derde deel van dit onderzoek in detail bestudeerd zullen worden. Ook over de meer 

wetenschappelijke opvoedkunde werd in Minerva gerapporteerd en ook het pacifisme en het 

vegetarisme kwamen in Minerva aan bod. Daarnaast bracht Minerva ook verslag uit van het 

onderwijskundige beleid in verschillende landen, focussend op onderwijsstructuren, -wetgeving en 

-politiek. Kortom, Minerva was een tijdschrift waarin vele thema’s behandeld werden, maar telkens 

met een pedagogische insteek. 189 Peeters wilde een periodiek op het toneel brengen die met een 

open blik naar de opvoedkunde keek. Een voorbeeld van de openheid van Minerva is in het artikel 

“La Réforme la Plus Urgente” terug te vinden. Hierin vraagt Peeters verschillende pedagogen hun 

mening te geven over de meest noodzakelijke opvoedkundige hervormingen.190 Pedagogen die het 

woord krijgen zijn Kémeny, Ortt, Ferrière, van Mierop, M.E.A. Thierens, Rosa Mannheim, Paul 

van Oye. hierin slaagde hij zeker, hoewel de meeste artikels toch van reformpedagogische insteek 

waren. Zo slaagde Minerva eveneens in haar initiële opzet, namelijk het verspreiden van 

hervormingsgezinde gedachtegoed over onderwijs en opvoeding. 

Zoals hierboven reeds aangegeven had Minerva een link met het Duitse progressieve tijdschrift 

Dokumente des Fortschritts. Dit was echter niet het enige tijdschrift waarmee Minerva banden had, 

noch het enige tijdschrift dat Minerva promootte.191 Ook voor de Franstalige variant Documents du 

Progrès werd propaganda gemaakt. Deze periodiek verscheen van 1907 tot 1916 onder toezicht van 

Rodolphe Broda en stelde zich open voor talloze hervormingsgezinde ideeën, gaande over politiek 

tot opvoeding en andere sociale vraagstukken zoals feminisme.192 Voorbeelden van zo’n 

 
 

189 De Vroede, “Deel III: de periodieken 1896-1914. Eerste stuk”, 87–89. 
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periodieken zijn het Vlaamse tijdschrift Zuid en Noord onder redactie van Remi Picavet, een 

periodiek met een gelijkaardige opzet. Hoewel Zuid en Noord zowel vroeger als op heden gezien 

werd als een concurrerend tijdschrift werd aanzien, aarzelde de redactie van Minerva niet om de 

lezers erop te wijzen dat beide periodieken geen concurrenten, maar juist collega’s waren. De beide 

periodieken informeerden dan wel over pedagogische initiatieven, maar waar Minerva voornamelijk 

focuste op de nieuwe schoolbeweging en expliciet hengelde naar een internationaal publiek, focuste 

Zuid en Noord meer op de pedologie en had het voornamelijk medewerkers in Nederland en 

Vlaanderen.193 De directie van Minerva  promootte actief de verspreiding van Zuid en Noord: zowel 

in advertenties, als in artikels. Dat Peeters meewerkte aan de periodiek en Picavet lid was van het 

B.I.D.E. zal hier zeker ook voor iets tussen gezeten hebben.194 Ook de Nederlandse periodieken 

van Peeters goede vrienden Lodewijk van Mierop en Felix Ortt werden tijdens de volle zes 

jaargangen van Minerva gepromoot. Lodewijk van Mierops periodiek Levenskracht. Maandblad voor 

reiner leven. droeg de Lebensreformidealen uit naar een breder publiek. Het wilde de band tussen 

christen-anarchisten en humanitairen versterken en rapporteerde over verschillende thema’s: 

geweldloosheid, natuurgeneeswijzen, reformkleding, licht- en luchtbaden, geheelonthouding, de 

anti-rookbeweging en vegetarisme.195 Felix Ortts religieus-humanitair tijdschrift De Vrije Mensch was 

een persoonlijkere uitlaatklep waarin Ortt zijn ideeën over religie en het pacifisme kwijtkon.196 

Minerva werd zelf ook in talloze tijdschriften aanbevolen, waaronder in L’éducateur van Ferrière, 

alsook in het Duitse Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik en het Berner 

Seminarblätter.197 De publicatie van deze advertenties en verwijzingen naar andere periodieken toont 

de inbedding van Minerva in de hervormingsgezinde pers aan, alsook de verwevenheid van het 

opvoedkundige tijdschrift met talloze andere hervormingsgezinde sociale bewegingen en 

overtuigingen. In het derde deel van deze scriptie zal nog duidelijker worden hoe Minerva de 

tijdsgeest en de sociale milieus waarin het actief was weerspiegelde.  

Het zou oorspronkelijk vier keer per jaar verschijnen in een hoedanigheid van 32 bladzijden per 

editie. Aangezien de periodiek en het B.I.D.E. steeds meer aanhang verwierven en het 

informatiecentrum hierdoor meer informatie ontving, werd de periodiek steeds groter. De redactie 

nam daarom het besluit om het tijdschrift vanaf het tweede jaargang om de twee maanden te laten 

verschijnen. Vanaf 1912 verscheen de periodiek maandelijks. Enkel in augustus en september ging 

het tijdschrift er eventjes tussenuit om dan in oktober opnieuw te verschijnen. Dit resulteerde in 

tien nummers per jaar. Dit was één van vele veranderingen die in het jaar 1912 plaats vonden. 1912 

vormde een scharniermoment in het bestaan van het B.I.D.E. en Minerva. Op 21 augustus van 
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datzelfde jaar vond de eerste internationale bijeenkomst van het bureau plaats in Den Haag. Deze 

bijeenkomst stond onder leiding van Ferenc Kemény, de Roemeen Téodoresco, Félix Ortt en 

Eugène Verstrynge. Edward Peeters was toen merkwaardig genoeg niet aanwezig, verklaringen 

hiervoor werden niet in de bronnen gevonden. Het belangrijkste doel van de conferentie was om 

de leden nog meer te motiveren om de idealen over de nieuwe opvoedkunde over de wereld te 

verspreiden en nog meer leden aan te werven.198 Wat er verder op de vergadering besproken werd, 

bleef ook na dit onderzoek onduidelijk. Opnieuw ontbrak het bronnenmateriaal om tot de ware 

aard van de bijeenkomst door te dringen. Wel viel op dat het B.I.D.E. vanaf dan uitpakte met het 

lidmaatschap van enkele belangrijke personen en organisaties, met name de Belgische koning 

Albert I en de socialistische senator, feminist, pacifist en vrijmetselaar Henri La Fontaine (1854-

1943). Ook enkele buitenlandse ministeries voor onderwijs kregen een vermelding, zoals die van 

Roemenië, Bulgarije, Tunesië en Haïti. Vanaf 1913 staat deze informatie ook te pronken op de 

titelpagina van Minerva. Op diezelfde titelpagina valt te lezen dat het tijdschrift – naast orgaan van 

het B.I.D.E. – het officiële orgaan van het Bureau International des écoles nouvelles van Adolphe Ferrière 

geworden was.199 Verder onderzoek zou de relatie tussen dit bureau, het B.I.D.E. en Minerva in 

kaart kunnen brengen. 

Het blad vatte haar zesde jaar aan in 1914 met volgende positieve boodschap: “Haut les cœurs, et 

l’avenir est à nous, à cet internationalisme éducatif qui n’est qu’une forme, et non de moins 

importantes, de la grande fraternité universelle!”200 Het geloof in de internationale samenwerking 

en het maatschappelijk optimisme was in deze intellectuele kringen groot aan de vooravond van de 

Eerste Wereldoorlog. In juli 1914 verscheen Minerva voor de laatste keer. Na een korte zomerpauze 

in augustus en september zou het blad in oktober weer op ieders bureau terug te vinden zijn. Wat 

de redactie toen echter niet kon voorzien, was dat dit de laatste uitgave ooit zou worden ten gevolge 

van het plotse uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Peeters moest daardoor vluchten naar 

Nederland en alle activiteiten van het B.I.D.E. te Oostende werden gestaakt tot nader order. Het 

duurde nog tot 1920 alvorens Peeters alle voormalige leden van het bureau inlichtte over het 

stopzetten van zijn vooroorlogse educatieve bureau.201  

  

 
 

198 Brief van het B.I.D.E. aan les Membres des Sociétés Savantes, zonder datum (AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, 
Archief van Edward Peeters, P2716, z.n.) 
199 Titelpagina, Minerva 5, nr. 1 (1913) 
200 La Direction, “Cinq ans d’Internationalisme Pédagogique,” 6. 
201 Brief van Edward Peeters, geadresseerde onbekend, 10.02.1920. (AMVC-Letterenhuis, Antwerpen, Archief van 
Edward Peeters, P 2716 / D) 
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2. Asselch Blad en Céline Dangotte als lokale vertegenwoordigers van de 

reformpedagogiek  

In het eerste volume van Minerva werd in het derde nummer melding gemaakt van twee Gentse 

initiatieven. In een eerste artikel gaat het over de Gentse kinderbibliotheek, een initiatief van de 

Gentse Vrouwenbond en het feministische Lebensreform groepje de Flinken.202 In dat zelfde nummer 

staat een artikel over een Vlaams tijdschrift dat probeerde “gezonde” lectuur over opvoeding te 

verspreiden onder het gewone volk. Dit blad staat bekend onder de naam Asselch Blad en was een 

initiatief van Céline Dangotte en de Flinken, de organisatie waarvan zij één van de belangrijkste 

bezielsters was.203 Beide initiatieven trachtten om de nieuwe opvoedkundige ideeën en theorieën – 

die onder andere door het B.I.D.E. verspreid werden - naar een concrete opvoedkundige praktijk 

te vertalen. Waar de kinderbibliotheek een zeer praktisch initiatief was, wilde het tijdschrift de 

ideeën vooral vertalen naar concrete tips voor moeders.204 Op die manier zou het Asselch Blad een 

belangrijke rol vervullen om de reformpedagogische idealen tot bij de lokale, ongeschoolde 

bevolking te brengen. Het Asselch Blad zou je kunnen aanschouwen als lokale variant van het 

internationale Minerva. Een vergelijking tussen beide tijdschriften dringt zich op en dat is wat deze 

masterscriptie wil doen. Om beide tijdschriften met elkaar te kunnen vergelijken, dient het Asselch 

Blad eerst aan een uitgebreide studie onderworpen te worden. Net zoals bij de biografische studie 

van Minerva kan ook een historische analyse van het Asselch Blad niet gebeuren zonder een 

historische analyse van het leven van haar redacteur en oprichtster Céline Dangotte. In deze 

masterscriptie onderzoek ik niet enkel de geschiedenis van het tijdschrift, maar ook de bijdrage van 

Dangotte aan de verspreiding van de nieuwe opvoedkundige ideeën onder het Vlaamse volk voor 

de Eerste Wereldoorlog. 

 
 

202 “Une bibliothèque pour Enfants à Gand,” Minerva 1, nr. 3 (1910) : 144.  
203 “Asselsch Blad,” Minerva 1, nr. 3 (1910): 150. 
204 Verbruggen en Carlier, “‘Wat zullen de kinderen lezen?’”, 5. 
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2.1. Céline Dangotte, een Gentse feministe met een hart voor kinderen 

2.1.1. Céline Dangotte en haar opvoedkundig en feministisch engagement voor de Eerste 

Wereldoorlog 

Céline Dangotte werd de laatste jaren opgevist als 

sleutelfiguur in het Belgische feminisme voor de  Eerste 

Wereldoorlog. Haar maatschappelijke engagement van voor 

de Eerste Wereldoorlog werd - net zoals bij Peeters – na 

verloop van tijd vergeten.205 Desalniettemin is Céline 

Dangotte een intrigerend persoon wiens initiatieven zeker 

niet buiten beschouwing gelaten mogen worden. Dangotte 

werd in 1883 geboren te Gent in een Franstalige, 

progressief-liberale familie die een gerenommeerde 

interieurzaak had aan de Brabantdam. Tijdens haar jeugd 

zorgde haar moeder ervoor dat Dangotte het best mogelijke 

onderwijs genoot. Ze volgde les aan het Gentse Institut de 

Kerchove, waar ze haar hartsvriendin Mabel Elwes (1878-

1950) ontmoette. Dangotte vervolledigde haar opleiding in 

het buitenland. Ze verbleef achtereenvolgens in Bonn (1900), Parijs (1901-1902) en in de buurt van 

Londen bij de familie Elwes (1903). Tijdens deze buitenlandse ervaringen leerde ze heel wat mensen 

kennen. Net zoals bij Peeters betekenden haar reizen een belangrijke stimulans voor het ontstaan 

van een transnationaal intellectueel netwerk.206 Eenmaal terug in Gent zette Dangotte haar 

maatschappelijke ontwikkeling verder en ze sloot zich medio 1905 aan bij de Flinken. Deze periode 

kan als de formatieve periode voor Dangottes sociale engagement en levensvisie aanzien worden. 

Dangotte zou gedurende haar hele leven een geëngageerde intellectueel blijven die zich inzette voor 

de sociale kwestie. 207  

De Flinken waren een groepje van maatschappelijk geëngageerde vriendinnen uit het Gentse. Het 

was een heterogeen gezelschap van naaisters, bedienden en onderwijzeressen die allen (oud-) 

leerlingen waren van de Gentse École Professionnelle en het liberaal-vrijzinnige Institut de Kerchove. 

Sommigen van hen zouden zelfs universitaire studies aanvangen. Dangotte was één van hen: zij 

startte in 1909 met een natuurwetenschappelijke opleiding, hoogstwaarschijnlijk als voorbereiding 

op de opleiding geneeskunde. Dangotte maakte haar studies evenwel nooit af.208 Dit heterogene 

vriendinnengroepje kwam op regelmatige basis samen om te discussiëren over maatschappelijke 

problemen, te praten over literatuur van onder andere Henrik Ibsen (1828-1906), Maurice 

 
 

205 Julie Carlier en Christophe Verbruggen, “‘Professeur de l’optimisme.’ Het vergeten sociale, feministische en 
artistieke engagement van Céline Dangotte (1883-1975)”, Historica XXXI, nr. 1 (2008): 22. 
206 Carlier en Verbruggen, 22. 
207 Carlier en Verbruggen, 24. 
208 Christophe Verbruggen, “‘Vrouwelijke’ intellectuelen en het Belgische feminisme in de belle époque”, in Verslagen 
van het Centrum voor Genderstudies UGent, onder redactie van Marysa Demoor e.a., vol. 17 (Gent: Academia Press, 2008), 
21–22. 

Afbeelding 2: Céline Dangotte (Bron: Deneckere, 
"De geneugten van het archief," 18). 



- 49 - 
 

Maeterlinck (1862-1949) en John Ruskin (1819-1900), hun talenkennis te verruimen en elkaar aan 

te moedigen in zelfstudie.209 Ze profileerden zichzelf als vrouwelijke intellectuelen die zich 

voorstelden als de beschermers van een nieuwe samenleving.210 Hun idealen werden mede bepaald 

door het feminisme, het socialisme en de Lebensreform. Waar het groepje startte met zes leden, 

groeide het uit tot een club van achttien. Enkele bekende leden naast Céline Dangotte waren Mabel 

Elwes, Lisbeth Verwest (1886-1921) en Augusta De Taeye (1885-?).211 Op zondag trokken deze 

feministes de natuur in om de vuile industriestad te ontvluchten en de zuivere lucht te ervaren. 

Vaak trokken ze naar de Assels, een gebied in de Drongense Meersen waar de familie Dangotte 

een buitenhuis had.212 Deze terugkeer naar de onbezoedelde natuur was een ideaal dat hoog 

aangeschreven stond binnen de Lebensreform.213  

Omstreeks 1905 stichtten enkele Gentse studenten, waaronder George Sarton en Irénée Van der 

Ghinst, eigen Lebensreform-genootschap – Reiner Leven - na een studiereis in Nederland. Ze namen 

een voorbeeld aan de Lebensreform-gemeenschap van Lodewijk van Mierop en Felix Ortt Rein Leven. 

Ideeën over geheelonthouding, vegetarisme, reformpedagogiek en het vrije huwelijk vonden 

binnen het genootschap ingang. Geslacht en afkomst hadden binnen dit gezelschap geen belang.214 

Christophe Verbruggen schreef enkele interessante werken over dit initiatief.215 De Flinken 

verbroederden onder het motto “la fraternité entre les sexes” met de leden van het Gentse Reiner 

Leven. De studente wis- en natuurkunde Vera Tordeur zorgde ervoor dat beide groepen toenadering 

tot elkaar zochten. Zo ontstond een groepje van jonge intellectuelen die zich socialist noemden, 

die leefden volgens de Lebensreform richtlijnen en voorstanders waren van vrouwenemancipatie. 

Samen trachtten ze een brug te slaan tussen intellectuelen en de Gentse arbeiders. De verbroedering 

resulteerde, alle ideeën van het vrije liefde ten spijt, in maar liefst vijf burgerlijke huwelijken. 216 Zo 

ook huwde Céline Dangotte in 1909 met de Brusselse dichter en anarchist Raymond Limbosch 

(1884-1953), één van de beste vrienden van George Sarton.217 Nog meer dan de mannelijke leden, 

zouden De Flinken de idealen van vegetarisme, co-educatie en vrouwenrechten uitdragen naar een 

groot publiek. Ingrijpen in het onderwijs en de opvoeding zou hiervoor de aangewezen manier 

blijken.218 

 
 

209 Gita Deneckere, “De geneugten van het archief. De verborgen geschiedenis van de eerste Gentse vrouwelijke 
vrijmetselaar, Céline Dangotte (1883-1975).”, Brood & Rozen 14, nr. 5 (2009): 18–25; Carlier en Verbruggen, 
“Professeur de l’optimisme”, 22. 
210 Verbruggen en Carlier, “An entangled history of ideas and ideals”, 293. 
211 Verbruggen, “‘Vrouwelijke’ intellectuelen en het Belgische feminisme in de belle époque”, 18–19. 
212 Carlier en Verbruggen, “Professeur de l’optimisme”, 22. 
213 Peeters, De beloften van het lichaam, 18. 
214 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 99–100. 
215 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”; Lewis Pyenson en Christophe Verbruggen, “Ego and the International. The Modernist Circle of George 
Sarton”, Isis 100, nr. 1 (2009): 60–78, http://dx.doi.org/10.1086/597572. 
216 Deneckere, “De verborgen geschiedenis van de eerste Gentse vrouwelijke vrijmetselaar, Céline Dangotte (1883-
1975)," 20. 
217 Denise De Weerdt, “De Sartons en België”, Brood & Rozen 4, nr. 1 (1999): 60. 
218 Weerdt, 59; Carlier en Verbruggen, “Professeur de l’optimisme”, 22. 



- 50 - 
 

Zoals reeds aangegeven had de familie Dangotte een buitenhuis bij de Assels en tijdens de vele 

uitstapjes van De Flinken naar dit gebied, maakten ze kennis met de vele armoede – zowel materieel 

als intellectueel – die de levens van deze mensen beïnvloedde. Door in te grijpen in de opvoeding 

wilden ze hen helpen om zich intellectueel en materieel te ontplooien. De Flinken wilden op termijn 

via de opvoeding een klasseloze samenleving creëren. Hiertoe stichtten ze in 1908 een rationeel 

openluchtschooltje in de Assels.219 Daar onderwijs in België vrij is en enkele leden van de  Flinken 

reeds actief waren in het onderwijs, en dus over de juiste expertise beschikten, was dit een relatief 

eenvoudige stap. 220 Een mogelijke verklaring voor de keuze voor een openluchtschool is de Flinken 

hun Lebensreform ideeën over het belang van gezonde lucht en de natuur. Net zoals Edward Peeters 

waren de Flinken aanhangers van een opvoeding waarvan zowel fysieke, morele als intellectuele 

ontwikkeling een integraal onderdeel waren.221 De progressieve opvoedkundigen Paul Robin, 

Ovide Decroly en Friedrich Fröbel waren de inspiratiebronnen voor de opzet van het schooltje. In 

de Assels vestigden de Flinken zowel een kleuter- als een lagere school. In de kleuterschool paste 

Céline Dangotte de Fröbelmethoden toe, in de lagere school een methode waarbij de socialisatie 

van kinderen via lezen, schrijven en natuuronderricht werd verkregen. Het onderwijs had tot doel 

de leerlingen voor te bereiden op het leven. Ze zou deze methode vergelijken met Decroly’s 

“enseignement global de la lecture.” De klassen werden gevormd op basis van het niveau van de 

leerlingen, niet op basis van hun leeftijd. Om het niveau van de leerlingen te bepalen werden ze 

dus op voorhand getest. Deze aanpak paste binnen de pedotechniek, een methode die in Minerva 

uitgebreid besproken werd. In het Assels schooltje stond het kind centraal. De school was echter 

geen lang leven beschoren. Na een jaar diende het zijn deuren te sluiten, nadat de dorpspastoor het 

initiatief vanaf de preekstoel bestempelde als “een ‘openlucht danszaal’ bestuurd door hoeren’” en 

vele ouders hierdoor hun kinderen uit de school weghaalden. De Flinken bleven echter niet bij de 

pakken zitten. Op aanraden van Raymond Limbosch, de toekomstige echtgenoot van Dangotte, 

startten ze met de uitgave van het Asselch Blad: “Puisque les enfants ne peuvent plus venir vers 

vous, allez vers eux. Publiez un journal.”222 Deze periodiek verscheen vanaf 1909 tweewekelijks tot 

kort voor de Eerste Wereldoorlog. Het tijdschrift wilde “gezonde gedachten over opvoeding, 

gezondheidsleer en ethische en sociale quaestiën” verspreiden.223 Op die manier probeerde de 

periodiek ideeën over reformpedagogiek, feminisme en socialisme tot bij de arbeiders- en 

plattelandsbevolking te brengen, zich richtend op zowel de kinderen als hun ouders, meer specifiek 

hun moeders.224  

Naast haar engagement bij de Flinken zette Céline Dangotte zich samen met Victoire Ledewyn 

(1875-?) in voor de Gentse Vrouwenbond – Union des femmes gantoises – van zodra die in 1906 door de 

Vlaamsgezinde feministe Rosa De Guchtenaere (1875-1942) werd opgericht. In de Vrouwenbond 
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kwamen het burgerlijke en socialistische feminisme samen.225 Onderwijs en opvoeding waren ook 

binnen deze vereniging de speerpunten. Zo richtte de organisatie een atheneum op waar ze meisjes 

wilden klaarstomen voor het universitair onderwijs om zo de emancipatie van vrouwen te 

bevorderen. Het Athenée de Jeunes Filles zou na de Eerste Wereldoorlog de plaats worden waar de 

meeste vrouwelijke studenten van de Universiteit Gent hun vooropleiding genoten.226 Op die 

manier had Dangotte zich voor de Eerste Wereldoorlog al actief geëngageerd in de oprichting van 

verschillende onderwijsinstellingen. Haar opvoedkundige engagement ging echter nog verder. 

De Flinken en de Gentse Vrouwenbond stichtten in januari 1910 een kinderbibliotheek in Gent, nadat 

ze in 1909 een lezing van Omer Buysse over de Amerikaanse kinderleeszalen bijwoonden. De 

bibliotheek was één van de eerste in Europa. Het Amerikaanse systeem, waarbij ook John Dewey 

een belangrijke rol speelde, zou model staan voor de bibliotheek. Net zoals de Angelsaksische 

voorbeelden werden er in Gent ook professionele standaarden gehanteerd door wetenschappelijk 

onderlegde bibliothecarissen die van alles wisten over psychologie, pedagogie en 

literatuurwetenschappen.227 Desalniettemin was de bibliotheek niet louter een overname van het 

Amerikaanse model, maar wel het resultaat van een culturele transformatie. De invloed van de 

Nederlandse feministe Nellie van Kol bijvoorbeeld mag niet onderschat worden.228 Verschillende 

Europese individuen en karakteristieken beïnvloedden de opzet van de bibliotheek. In hun artikel 

uit 2009 geven Verbruggen en Carlier een duidelijk overzicht van hoe deze kinderbibliotheek een 

product was van verschillende transnationale en ideologische invloeden.229 De kinderbibliotheek 

kreeg de steun van socialistische en liberale Gentenaars en was een vertaling van feministische, 

reformpedagogische, socialistische en Lebensreform ideeën. Net zoals in het Assels Schooltje 

kenmerkt ook de kinderbibliotheek zich door een kindgerichte aanpak die zich weerspiegelt in de 

inrichting. De bibliotheek wilde kinderen uit alle sociale klassen bereiken en richtte zich zowel op 

jongens als meisjes. Bovendien werd het lezen afgewisseld met sport en beweging, dat de idee van 

“een gezonde geest in een gezond lichaam” uitdroeg. Dit alles deden ze om via de kinderbibliotheek 

de jeugd op te voeden en zo de ideale samenleving te verkrijgen.230 De kinderbibliotheek stelde een 

lijst op met criteria waaraan goede kinderliteratuur moest voldoen en gaf daarmee een grote impuls 

aan de (Nederlandstalige) kinderliteratuur. De bibliotheek zou de Eerste Wereldoorlog niet 

overleven, maar bleef tot in het interbellum een referentiepunt.231 

De Vrouwenbond wilde echter meer bereiken dan enkel het verspreiden van nieuwe opvoedkundige 

ideeën. Zij wilden vooral gelijke rechten voor vrouwen bekomen en hiertoe was politieke inspraak 

onontbeerlijk. Deze strijd voor vrouwenstemrecht was een aspect van het Gentse (en bij uitbreiding 
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Belgische) feminisme dat gedurende lange tijd miskend werd in de historiografie. De Gentse 

Vrouwenbond onderhield contacten met feministes uit verschillende landen en van verschillende 

politieke overtuigingen. Voorbeelden van enkele van Dangottes contacten waren de suffragette 

Sylvia Pankhurst (1882-1960), alsook de Brusselse radicale feministe Julie Gilain (1859-?). Dangotte 

werd een actor in een transnationaal feministisch netwerk, dat gestoeld was op lezingenreeksen, 

tijdschriften, oragnisaties en informele contacten. Dangotte nam deel aan diverse congressen en 

creëerde een verregaande sympathie voor de Engelse militante suffragettebeweging, waardoor ook 

zij steeds meer belang aan vrouwenstemrecht ging hechten. De Gentse Vrouwenbond zette zich steeds 

meer in voor dit vrouwenstemrecht en dit vertaalde zich in diverse lezingen, waaronder die van de 

Nederlandse socialistische feministe Marina Kramers, bestuurslid van de Wereldbond voor 

Vrouwenkiesrecht. Dit was het begin van een nauw contact tussen de Nederlandse en Dangotte. 

Onder aanmoediging van Kramers, smolten de Gentse en Brusselse vrouwenkiesrechtgroepen van 

Dangotte en Gilain samen tot de Union belge pour le suffrage des femmes dat onder voorzitterschap van 

Gilain stond. Dangotte was echter een zeer belangrijk figuur binnen de beweging. Zij 

vertegenwoordigde de organisatie op het congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in 

1909 te Londen. In 1910 zou Dangotte het voorzitterschap van Gilain overnemen. Dangotte was 

een overtuigd feministe die actief pleitte voor vrouwenstemrecht. Ze onderhield contacten met 

enkele toonaangevende feministes, alsook met enkele feministen die reeds aan het einde van de 

negentiende eeuw opkwamen voor vrouwenrechten. Één van Dangottes contacten was de eerste 

vrouwelijke Belgische arts Isala Van Diest die tevens als Dangottes mentor zou optreden.232  

Céline Dangotte was naast feministe ook één van de eerste vrouwelijke vrijmetselaars in België. 

Tijdens het eerste decennium van de twintigste eeuw woede er in België heel wat discussie over de 

toetreding van vrouwen tot het Grootoosten van België (GOB). In de mannelijke wereld van de 

vrijmetselaars was er tot dan toe geen plaats voor vrouwen. "De 'vrouwelijke mentaliteit en haar 

intellectueel niveau' maakten haar voorlopig nog 'ongeschikt voor de maçonnieke mysteriën'."233 

Vele Belgische vrijmetselaars opperden dat vrouwen niet intelligent genoeg waren, omdat zij niet 

dezelfde ontwikkelingskansen als mannen hadden gekregen en hierdoor intellectueel inferieur 

waren. Daarom moesten ze ervoor zorgen dat de vrouw zich op intellectueel niveau zou kunnen 

verheffen, pas dan zou een toelating tot de loge mogelijk zijn. De meer progressieve leden van de 

loges gingen hier tegenin. Zij stelden voor dat wanneer intelligentie het criterium voor toetreding 

was, niemand geweigerd kon worden op basis van geslacht of klasse. Zo dachten de progressieve 

en “feministische” Gentse loge La Liberté en de Brusselse socialist en vrijmetselaar Emile 

Vandervelde er ook over. Tijdens de periode 1909-1913 waren er heel wat connecties tussen de 

vrijmetselarij en het feminisme. De eerste gemengde vrijmetselaarsloge in België – Égalité - zou in 

februari 1911 te Brussel opgericht worden en Céline Dangotte werd een van de eerste leden. Het 

was de Brusselse loge Les Amis Philantropes  die de beslissende impuls zou geven door de organisatie 
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van een iconische zitting over de gemengde vrijmetselarij in november 1910. In haar studie over 

de eerste vrouwelijke vrijmetselaar gaat Gita Deneckere dieper op dit voorval in. In het kader van 

deze scriptie is het belangrijk om aan te halen dat niemand minder dan Henri La Fontaine, op dat 

moment voorzittend meester van deze loge was. Henri La Fontaine was, zoals reeds aangegeven, 

socialistisch senator en zette zich in voor de sociale kwestie. Bovendien was hij stichtend lid van 

het B.I.D.E. La Fontaine was medestichter van de Ligue belge du droit des femmes dus zijn inzet inzake 

vrouwenemancipatie binnen de vrijmetselaarsloge hoeft niet te verbazen.234 Dat zo’n invloedrijk 

figuur als La Fontaine - die in 1913 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend werd– de gemengde 

loges steunde, zal zeker niet onbelangrijk geweest zijn in het succes van deze irreguliere 

werkplaatsen. Vanaf de oprichting van deze gemengde loge werd Céline Dangotte een actieve 

vrijmetselaar. Ze gaf tijdens blanke zittingen van progressieve loges overal in het land diverse 

lezingen over het feminisme.235 Deze bouwstukken hekelden het seksisme en racisme in de loge en 

waren vaak een pleidooi voor vrouwenstemrecht. Deneckere toonde aan dat Dangotte een geboren 

redenaar was, want haar pleidooien slaagden erin vele sceptici van de voordelen van het 

vrouwenstemrecht te overtuigen.236 Dangottes wendde duidelijk haar invloed in de 

vrijmetselaarsmilieus aan om haar feministische ideeën tot bij enkele belangrijke figuren te krijgen. 

Haar persoonlijke connecties met onder andere Henri La Fontaine zorgden ervoor dat ze 

onrechtstreeks invloed kon uitoefenen op de Belgische politiek.  

Céline Dangotte was voor de Eerste Wereldoorlog een maatschappelijk geëngageerd figuur wiens 

inzet voor de vrouwenbeweging absoluut niet onderschat mag worden. Haar intellectuele ideeën 

vertaalde zij in concrete initiatieven en via tijdschriften en lezingen probeerde zij haar ideeën te 

verspreiden. Haar lokale engagement was ingebed in een transnationaal netwerk van intellectuelen, 

politici en artiesten met wie zij nauwe contacten onderhield. Célines lidmaatschap van zowel de 

Flinken en Reiner Leven als de Gentse Vrouwenbond, als de vrijmetselaarsloge Egalité was bepalend voor 

Dangottes identiteit, haar sociale engagement en haar levensvisie zowel voor als na de Eerste 

Wereldoorlog. 

2.1.2. Vrouwelijk ondernemerschap en maatschappelijk engagement vanaf 1914 

Kort voor de Eerste Wereldoorlog werd Dangotte een minder prominente figuur binnen het 

Belgische feminisme. De reden hiervoor was niet haar huwelijk, noch haar moederschap, maar wel 

haar functie als ondernemer in de interieurzaak die ze van haar moeder erfde. In 1912 overleed 

haar moeder en nam Dangotte de zaak over. Deze was na de scheiding van Dangottes ouders 

verhuisd naar Brussel, waardoor Céline genoodzaakt was te verhuizen.  De gerenommeerde 

architect Albert Van Huffel werd er creatief directeur. Dangotte hervormde het bedrijf naar Art 

Décoratif Céline Dangotte (ADCD) en voerde het plan van haar moeder uit: ze zou van de zaak een 
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geïntegreerde art nouveau onderneming maken met meubelen en decoratie gemaakt voor en door 

het volk. Dangotte geloofde in de verheffende waarde van deze gemeenschapskunst en wilde zo 

brede lagen van de bevolking helpen ontwikkelen. Ze geloofde net zoals de bekende filosoof en 

pedagoog John Dewey dat kunst en schoonheid een educatieve waarde hadden en het volk konden 

verheffen. Dit deed ze niet enkel door de goederen die ze verkocht, maar ook door de mensen die 

ze in dienst nam. Zo konden jonge mannen en vrouwen voor wie het leven niet altijd even goed 

geweest was bij haar een nieuwe kans krijgen. Bovendien gaf ze de kinderen uit het Brusselse 

rationalistische weeshuis de kans om bij haar beroepservaring op te doen.237 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef Dangotte in Brussel en gevoelens van Belgisch 

patriottisme kregen de bovenhand. De opdrachten voor het ADCD werden echter schaarser, 

waardoor de onderneming verplicht werd haar stock te verkopen. Desalniettemin bleef ze zich 

inzetten voor de samenleving. De vrijgekomen ruimte in het ADCD werd ingenomen door het 

Rode Kruis en er werd ook een klein, clandestien theater opgericht waarin lezingen en 

theatervoorstellingen georganiseerd werden. Opnieuw blijkt hieruit Dangottes geloof in de 

verbetering van de mensheid door de intellectuele ontwikkeling. Daarnaast was ze actief in de Union 

patriotique des femmes belges. In deze organisatie waren heel wat Belgische feministes actief en de 

vereniging probeerde op talloze manieren om zoveel mogelijk vrouwen tewerkgesteld te houden. 

Net zoals Peeters publiceerde Dangotte kinderboeken. In 1917 startte ze met de uitgave van een 

boekenreeks voor kinderen: la Collection du Petit Artiste. In deze reeks wilde ze kunst tot bij de 

kinderen brengen. De symbolistische kunstenaar George Baltus (1874-1967), een goede vriend van 

haar echtgenoot Raymond Limbosch, hielp Dangotte bij deze onderneming. Zo tekenden hij en 

de gerenommeerde kunstenaar Leon Spilliaert (1881-1946) allebei voor haar boekenreeks. 

Dangottes initiatief werd echter niet door iedereen in dank afgenomen. De verspreiding van de 

reeks werd door de beroepsvereniging van uitgevers en boekhandelaars maar gedeeltelijk gesteund 

en ze kreeg nauwelijks toegang tot het corporatieve en gesloten Belgische distributiesysteem. De 

onderneming werd een groot financieel fiasco. Dangottes activiteiten en ondernemingen waren de 

Duitse bezetter niet ontgaan en in 1917 werd ze samen met haar echtgenoot aangehouden en 

verdacht van het helpen van geallieerde soldaten. Céline Dangotte werd al snel vrijgelaten, maar 

haar echtgenoot diende enkele maanden in de cel te blijven.238  

Na de wapenstilstand van 1918 kenmerkte Dangottes houding zich door vergevingsgezindheid. Al 

vrij snel nam ze het contact met haar Duitse vrienden terug op, iets wat volgens Carlier en 

Verbruggen niet gangbaar was bij de Belgische intellectuelen. Ze stelde zich eveneens begripvol op 

ten aanzien van haar activistische kennissen. Toen de Vlaams-nationalistische Rosa De 

Guchtenaere na de Eerste Wereldoorlog omwille van haar collaboratie werd berecht, gaf Céline 

Dangotte in de rechtbank een karaktergetuigenis waarin ze beklemtoonde dat De Guchtenaere uit 

haar idealen en niet uit eigenbelang handelde. Desalniettemin werd De Guchtenaere veroordeeld 
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en Céline Dangotte bezocht haar medefeministe regelmatig in de gevangenis. Deze getuigenis ging 

de geschiedenis in als een bijzonderheid die Dangottes maatschappijvisie perfect illustreerde. 

Carlier en Verbruggen omschreven dit als volgt: “Vanuit een optimistische levensvisie geloofde ze 

sterk in de maakbaarheid van de maatschappij én bijgevolg ook van de personen die binnen deze 

maatschappij functioneerden.”239  

Dangotte zou zich de rest van haar leven blijven inzetten voor kinderen en de ontwikkeling van de 

samenleving. Na de invoering van de kinderbeschermingswet in 1912 werd ze afgevaardigde van 

de kinderrechter. In die tijd was de begeleiding van kinderen die onder de voorgdij van de 

jeugdrechter geplaatst werden in de handen van vrijwilligers. Dangotte was één van die vrijwilligers. 

Pignon Rouge, het huis van haar en haar echtgenoot Raymond Limbosch in Sint-Genesius-Rode, 

werd een toevluchtsoord voor geplaatste kinderen en Brusselse intellectuelen. Ook de kinderen van 

hun goede vrienden vonden hier hun thuis, zoals May Sarton en Herman Thierry, later bekend 

geworden als Johan Daisne.240 Céline Dangotte zag het moreel en materiaal verheffen van mannen 

en vrouwen als haar morele plicht. Dangotte bleef tot aan het einde van haar leven geloven dat de 

samenleving zich positief zou ontwikkelen en ondanks vele desillusies was ze volgens velen een 

ware optimist. Dangotte geloofde dat (zelf)educatie de wereld kon redden, een jeugdideaal dat ze 

nooit zou verloochenen.241  

2.2. Het Asselch Blad als lokale vertegenwoordiger van de reformpedagogiek (1909-

1914) 

Het vorige hoofdstuk handelde kort over Dangottes opvoedkundige initiatieven voor de Eerste 

Wereldoorlog. In dit hoofdstuk neem ik de onderneming onder de loep die deze scriptie tot 

studieonderwerp heeft: het Asselch Blad (1909-1914). Dit veertiendaagse, Nederlandstalige 

tijdschrift ontstond nadat het Assels schooltje van de Flinken noodgedwongen de deuren moest 

sluiten. Het werd vanaf 1909 gedrukt bij de Gentse uitgeverij Plantijn. Aan het hoofd van deze 

drukkerij stond Bernard De Guchtenaere, de vader van Rosa De Guchtenaere. 242 De periodiek had 

hetzelfde doel voor ogen als het schooltje: het opvoeden van mensen volgens  reformpedagogische, 

feministische en socialistische idealen om zo de klasseloze samenleving te bewerkstelligen. 243 De 

aanpak was echter anders. Waar de school zich enkel richtte tot de kinderen, focust het tijdschrift 

ook op de ouders. In het Asselch Blad zelf verklaart de redactie dat het tijdschrift in 1909 werd 

opgericht om moeders en kinderen uit de wijk de Assels kennis bij te brengen over opvoeding, 

gezondheidsleer, huishoudkunde en sociale en maatschappelijke kwesties.244  Voor de kinderen 

voorzag het tijdschrift een bijvoegsel met verhalen en gedichten. De inspiratie voor dit bijvoegsel 
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haalden ze waarschijnlijk uit het in 1908 ter ziele gegane Ons Blaadje van Nellie van Kol en de 

socialist Aimé Bogaerts (1859-1915).245 Het tijdschrift publiceerde allerhande artikels voor 

opvoedkundige leken uit de lagere sociale klassen. 246 In het begin focuste de redactie voornamelijk 

op opvoedkundige, onderwijskundige en huishoudkundige artikelen, geleidelijk veranderde het 

accent en vanaf de vierde jaargang kregen moraliserende artikels over vrouwenarbeid, feminisme, 

Lebensreform en seksuele en relationele moraal de bovenhand.247 Vanaf de vierde jaargang sprak 

het tijdschrift eveneens een nieuw doelpubliek aan: het vrouwelijke dienstpersoneel. Tine 

Verhoeven onderzocht deze nieuwe richting van het tijdschrift in haar masterscriptie uit 2014.248 

Verhoeven behandelt in haar onderzoek de relatie tussen dit nieuwe doelpubliek en de veranderde 

focus van het Asselch Blad.  

Volgens Dangotte speelden de ouders, specifieker de moeders, een bijzonder belangrijke rol in de 

opvoeding. De eerste drie nummers van het tijdschrift richtten zich specifiek tot moeders en hun 

kinderen. Vanaf het vierde nummer veranderde de klemtoon. Het tijdschrift werd het Asselch Blad 

voor ouders en kind in plaats van voor moeders en kind. De redactie geloofde dat ouders, moeder én 

vader, de kinderen samen moesten opvoeden en ze “moeten elkander in die zware taak der 

opvoeding steunen.(…) want vader en moeder, alhoewel zij verschillende plichten te vervullen 

hebben in ’t leven, oefenen toch ieder een invloed uit op het kind en het hangt van hen beiden af 

of het kind als eerlijk, liefdevol en braaf mensch zal opgroeien.”249 Dangotte vond aldus dat beide 

ouders een cruciale taak hadden bij de opvoeding van de kinderen. De gedeelde liefde van de ouders 

zorgde ervoor dat het kind zou opgroeien tot een empathisch mens die naastenliefde hoog in het 

vaandel zou dragen: “uwe liefde zal liefde scheppen in het hart van het kind, liefde voor u, liefde 

voor hunne zusters en broers, liefde voor de menschen, voor al wat leeft, voor al wat voelt…”250 

De idealen van empathie en naastenliefde zijn als rode draad in het Asselch Blad aanwezig. Het 

tijdschrift wou niet enkel de kinderen heropvoeden, maar ook de ouders. De redactie geloofde dat 

onderwijs pas echt effectief kon zijn, wanneer ook de ouders hier actief aan mee werkten: “Hoe 

dikwijls zien wij niet dat het werk der onderwijzers vernietigd wordt door de onwetendheid der 

ouders; het Asselch Blad wil de ouders op dit gebied der opvoedkunde ontwikkelen en kan dus een 

ware medehulp zijn voor het onderwijs. Daarom richten wij ons dan ook in het bijzonder tot al 

dezen die met de opvoeding gelast zijn.”251  
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Desalniettemin focusten veel van de artikels uit de periodiek op de rol van de moeder. Het 

moederschap werd als een sociale functie gedefinieerd en het publieke belang van de vrouwelijke 

zorgende krachten als oplossing voor de sociale problemen werd vooropgezet. Deze notie heet 

wetenschappelijk of professioneel moederschap en is eigen aan het maternalistisch feminisme.252 

Deze feministische stroming gebruikte het moederschap als expliciet emancipatorische kracht. 

Waar vrouwen vroeger juist uit de publieke sfeer gebannen werden omwille van hun zorgzame 

karakter, probeerden ze nu via ditzelfde discours hun plaats in de openbare ruimte te verkrijgen.253 

Het maternalistisch feminisme in het Asselch Blad streefde naar een verwetenschappelijking van het 

moederschap binnen het gezin, maar wendde de zorgende kwaliteiten van de vrouw aan als 

verantwoording voor een vrouwelijke inbreng op maatschappelijk en politiek vlak.254 Volgens 

Dangotte kon het sociale moederschap pas echt tot ware ontwikkeling komen wanneer ook 

vrouwen het stemrecht zouden krijgen.255 Dit idee – samen met Dangottes engagement in de Union 

belge pour le suffrage des femmes - kan het grote aantal artikels voor vrouwenemancipatie en stemrecht 

in de periodiek verklaren.256 

Het blad behandelde een veelvoud aan thema’s. Artikels over opvoeding en de rol van moeders in 

het gezin werden afgewisseld met huishoudkundige artikels, werken over dierenwelzijn, 

vegetarisme, geheelonthouding – allen kenmerken van de Lebensreform - en pacifisme. Volgens 

Verbruggen en Carlier vonden de Flinken en vele feministen dat de opvoeding inherent met 

vrouwenrechten en sociale hervormingen verweven was. Dat al deze onderwerpen in hun kleine 

tijdschrift aan bod kwamen, is hiervan een logisch gevolg.257 De artikels die feminisme, 

reformpedagogiek en Lebensreform tot bij het grote publiek moesten brengen, waren meestal niet 

origineel. Vele van de artikels in het Asselch Blad werden ontleend aan andere tijdschriften, een 

praktijk die in deze tijd zeer gebruikelijk was in de periodieke pers. In de eerste jaren kwamen deze 

artikels vooral uit Ida Heijermans’ De Vrouw en Marie Parents Almanak der Moeders/Journal des mères, 

het orgaan van de Belgische bond der vrouwen tegen alcoholmisbruik. De redactie verantwoordde 

deze overnames in hun tijdschrift. Opvallend ook was de vermelding van Julie Gilain in deze 

artikels.258 In de vierde jaargang maakt de redactie melding van alle tijdschriften met wie zij een 

overeenkomst sloten om artikels uit te wisselen: De vrouw, Rotterdam, gewijd aan de onderlinge 

opvoeding der vrouw; Levenskracht, Soest, orgaan der Rein-Leven-beweging; De Vrije Mensch, Soest; 

Androcles, Rotterdam, gewijd aan dierenbescherming; Onze beste Vrienden, Brussel, gewijd aan 

dierenbescherming; De Boerin, orgaan der Vlaamsche boerinnenbonden; De Ambtenaar, Brussel ; Le 

féminisme chrétien, Brussel ; Le Journal des Mères, Genval ; Le Journal du Bien public, Genève ; L'Amie de 

la jeune fille, Genève en het Bulletin pour nos enfants, Paris.259 De diversiteit van deze tijdschriften 
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weerspiegelt de ideologische onderbouw van het Asselch Blad: feminisme, Lebensreform, socialisme 

en reformpedagogiek. Vele van deze artikels waren echter in het Frans. Daar het Asselch Blad een 

Nederlandstalig tijdschrift was dat arbeiders en boerinnen als haar doelpubliek ambieerde, dienden 

deze artikels vertaald te worden. Hiertoe deed de redactie voornamelijk beroep op zijn 

medewerkers en lezers.260 

Zoals hierboven aangegeven was het Asselch Blad een Nederlandstalig tijdschrift., niettegenstaande 

dat Dangotte en vele van de Flinken zelf Franstalig waren.261 De Nederlandse taal kreeg echter de 

voorkeur, omdat het tijdschrift zich specifiek richtte tot de Vlaamse bevolking van arbeiders en 

boeren. De initiatiefnemers geloofden dat vooral deze bevolkingsgroep nood had aan educatie.262 

Daar de arbeiders en boeren nauwelijks Frans spraken, moest de periodiek in het Nederlands zijn. 

Deze keuze gebeurde vanuit een socialistische overtuiging, niet vanuit een Vlaamsgezinde. Het doel 

was hierbij niet het ijveren voor de gelijkwaardigheid van het Vlaams naast het Frans, maar wel het 

streven naar de klasseloze samenleving waarbij arbeiders niet langer onderdrukt zouden worden.263 

Dit idee past binnen het socialistische idee van educatie als sleutel tot de ontvoogding van de 

massa.264 De initiatiefnemers geloofden dat hun tijdschrift al snel vele lezers zou aantrekken, 

aangezien in ieder ander “beschaafd” land blaadjes zoals dat van hen bijzonder succesvol waren. 265 

Al gauw ontdekte de redactie dat het niet zo eenvoudig zou zijn om hun doelpubliek te motiveren 

het tijdschrift aan te kopen. De groei van het blad viel tegen en in het tweede jaar communiceerde 

het tijdschrift haar zorgen met de lezers: “Hoe komt het dan dat wij het zoo moeilijk hebben om 

het Asselch Blad te doen leven?".266 De verklaring hiervoor zochten zij in de onderontwikkeling van 

het Vlaamse volk: “Zeker is het dat het Vlaamsche volk in het algemeen nog niet genoeg ontwikkeld 

is om het nut van opvoedkunde en gezondheidsleer en zelfs nog van eenvoudige algemeene 

ontwikkeling te kunnen waardeeren, (…)”267 Dat het Asselch Blad niet zo succesvol was als gehoopt, 

weet Dangotte echter niet enkel aan het doelpubliek. De redactie van het tijdschrift legde de schuld 

ook deels bij zichzelf, daar zij geloofden dat ze er niet in slaagden om de problemen op de juiste 

manier te verwoorden om zo hun lezers te kunnen bereiken.  

Het Asselch Blad was een onafhankelijk blad dat zich bewust richtte op de arbeidersklasse en de 

armere boeren. Om het tijdschrift zo laagdrempelig mogelijk te houden, werden niet enkel de 

artikels in eenvoudige taal geschreven, maar werd ook de prijs van het tijdschrift en de 

abonnementen laag gehouden. Het tijdschrift maakte geen gebruik van advertenties en haalde dien 

ten gevolge haar inkomsten voornamelijk uit abonnementen. Om de neutraliteit en financiële 

onafhankelijkheid van het tijdschrift te waarborgen, was de redactie daarom continu op zoek naar 
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meer abonnees en medewerkers.268 Een abonnement kon verkregen worden door te schrijven aan 

de redactie van het Asselch Blad, alsook door een schrijven aan mevrouw Esth. Delahaye, 

woonachtig te Onderbergen nr. 12 te Gent.269 De prijs voor zo’n abonnement evolueerde doorheen 

de tijd van 0,45 fr zonder verzendkosten en 0,65fr met verzendkosten in het eerste jaargang, naar 

0,75 fr inclusief verzendkosten vanaf de tweede jaargang tot aan het stopzetten van de periodiek in 

1914. Vanaf de derde jaargang (1911) werd ook de prijs van een abonnement in Nederland 

meegedeeld: 1,10 fr inclusief verzendkosten. Dit kan een indicator zijn voor de toenemende 

verspreiding van het tijdschrift in het buitenland, logischerwijs vooral in Nederland. Hoewel het 

Asselch Blad vooral abonnees wilde aantrekken, waren er ook lezers die geen abonnement hadden. 

De prijs van de individuele nummers veranderde slechts eenmaal van prijs: de eerste drie jaargangen 

koste een los nummer 1 centiem, vanaf het derde jaar was het 2 centiem. Deze lezers kochten het 

tijdschrift op verschillende plaatsen: bij de tramwachthuizen in Gent en bij Joris in Antwerpen.270 

Details over deze verkoop ontbreken in het bronnenmateriaal.  

De prijs van de individuele nummers, alsook van de abonnementen lag te laag om alle 

publicatiekosten te dekken.271 Het Asselch Blad had minstens duizend abonnees nodig om uit de 

kosten te geraken, maar haalde er met moeite vijfhonderd.272 Hoewel Verbruggen en Carlier in hun 

artikel uit 2011 stellen dat het Asselch Blad tussen de vijfhonderd en duizend abonnees telde, toont 

mijn onderzoek aan dat het tijdschrift ten hoogste vijfhonderd abonnees had. Van het Asselch Blad 

werden in de eerste twee jaren slechts een tweehonderdtal examplaren gedrukt. 273 Desalniettemin 

nam het aantal abonnees van het Asselch Blad de eerste vier jaargangen toe.274 Het ledenaantal bleef 

echter ver onder de gehoopte tweeduizend. Bovendien betaalden vele van deze leden hun 

abonnement te laat, wat de financiële toestand van het blad niet ten goede kwam. Ondanks deze 

gestage stijging, was het ledenaantal in 1912 nog altijd ontoereikend. In 1912 waren er nog maar 

473, waarvan al minstens honderd abonnementen toebehoorden aan enkele Vlaamse ziekenhuizen 

en zeker vijftig van hen werden hierbij gratis weggegeven aan het Gentse Bijloke ziekenhuis.275 

Ondertussen gaf de redactie de hoop op tweeduizend abonnees op en stelde ze haar doelen bij tot 

duizend. Vanaf het vijfde jaar kwam er echter een einde aan de groei en zag het tijdschrift haar 

ledental krimpen.276 Dangotte deed er alles aan om de financiële verliezen zo minimaal mogelijk te 

houden. Zo onderhandelde ze met de drukker over een andere papiersoort om de kosten te 

 
 

268 “De bond der vrouwen tegen alcoholmisbruik,” Asselsch Blad 3, nr. 2 (1911). 
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271 Rekening Plantijn voor Céline Dangotte, 1909. (Archief van de Stad Brussel, Brussel, Fonds Maison Dangotte, 2.3.3.) 
272 Moeder Lien, “Onze werking”. 
273 Rekening Plantijn voor Céline Dangotte, 1909. (Archief van de Stad Brussel, Brussel, Fonds Maison Dangotte, 2.3.3.) 
274 “Bericht van het bestuur,” Asselsch Blad 3, nr. 17 (1911). 
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drukken.277 Ondanks al deze pogingen bleef het tijdschrift het financieel moeilijk hebben, ook het 

terugvallende aantal abonnees was negatief voor de evolutie van de periodiek.  

Ondanks het tegenvallende aantal abonnees, slaagde het Asselch Blad er wel in om zich over het 

land te verspreiden. Het merendeel van de geabonneerden was uit Oost- en West-Vlaanderen 

afkomstig, maar ook in andere provincies kende het tijdschrift een beperkt aantal lezers. In het 

eerste nummer van de vierde jaargang reflecteerde de redactie zelf over haar abonnees. De cijfers 

hierover zitten vervat in de volgende figuur:  

Zoals de figuur aantoont, waren de meeste abonnees afkomstig uit de stad Gent. Wanneer de 

randgemeenten meegenomen worden in de analyse, zoals dat bij Brussel en Antwerpen reeds het 

geval is, zijn er maar liefst 266 van de 473 abonnementen uit het Gentse afkomstig. Het Asselch 

Blad kende aldus een heel sterke lokale verankering. Naast abonnees uit het Gentse, waren er ook 

veel geabonneerden uit de rest van Oost-Vlaanderen, alsook uit West-Vlaanderen. Wat verder 

opvalt is dat de periodiek vooral in stedelijke contexten lezers had: Eeklo, Brussel, Kortrijk, 

Oostende, Brussel. Een eenvoudigere verklaring hiervoor is het hogere bevolkingsaantal in de 

steden. Ook in de kleinere dorpen én in Wallonië waren er abonnees van het tijdschrift.278 Wanneer 

de gegevens uit het Asselch Blad vergeleken worden met de informatie uit de abonneelijsten uit het 

Fonds Maison Dangotte, dan lijken de gegevens grotendeels te kloppen.279 Op een vlak is er echter 

een discrepantie. Het tijdschrift schreef dat er acht buitenlandse abonnementen waren, terwijl de 

abonneelijsten slechts twee buitenlands abonnement voor 1912 vermeldt: één Nederlander en één 

Engelse.280 Wanneer het bronnencorpus verruimd wordt met de correspondentie over het Asselch 
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279 Abonneelijsten (Archief van de Stad Brussel, Brussel, Fonds Maison Dangotte, 2.3.3.). 
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Blad kan er nog een buitenlandse lezer en medewerker geïdentificeerd worden: W. Brauer uit 

Schlückenau in Oostenrijk-Hongarije.281 Uit deze correspondentie kon nog een opmerkelijke 

abonnee gehaald worden: de Gentse Kinderbibliotheek.282 Over de zes jaargangen heen konden 

met behulp van de abonneelijsten uit het Stadsarchief Brussel 455 woonplaatsen van abonnees 

achterhaald worden. De meest voorkomende verblijfplaatsen waren hier Gent, Ledeberg, Eeklo, 

Antwerpen en St-Amandsberg. Wanneer regio’s het focuspunt van de analyse worden, dan zijn de 

regio Gent en het Meetjesland de plaatsen met de meeste abonnees. Vast staat in ieder geval dat de 

provincie Oost-Vlaanderen met een totaal van 356 abonnementen (78%) de belangrijkste 

afzetmarkt voor het tijdschrift was.283 Deze analyse benadrukt nogmaals het lokale karakter van het 

tijdschrift.  

Op de figuur staan ook het Antwerpse Stuyvenberghospitaal en het Brusselse St-Janshospitaal 

vermeld. Dat de abonnementen van deze ziekenhuizen afzonderlijk vermeld staan in het Asselch 

Blad, is niet toevallig. Het tijdschrift maakte er een erezaak van om het Asselch Blad in zoveel 

mogelijk ziekenhuizen te verspreiden. Zelf startten ze met de gratis verspreiding van vijftig gratis 

exemplaren in het Gentse Bijlokeziekenhuis in april 1911.284 Dat het bestuur gratis nummers 

uitdeelde, zou erop kunnen wijzen dat ze het belangrijker vonden om hun ideeën te verspreiden, 

dan om geld te verdienen. Bovendien hoopt de redactie dat de lezers zo de smaak te pakken zouden 

krijgen en zelf een abonnement zouden nemen.285 Daar het tijdschrift niet naar ieder ziekenhuis 

gratis nummers kon opsturen, moedigde ze haar lezers aan om te helpen sponsoren om zo alle 

grote ziekenhuizen uit het land van enkele exemplaren te kunnen voorzien. Deze vraag werd 

beantwoord en uiteindelijk kon de redactie in vier ziekenhuizen periodieken uitdelen: het Gentse 

Bijlokehospitaal, het Brusselse Sint-Janshospitaal en het Sint-Pietersgasthuis, alsook het Antwerpse 

Stuyvenberghospitaal. De donaties kwamen uit verschillende hoeken, zoals van de redacteur van 

een ander tijdschrift, van een anonieme weldoener, van de heer Ruth en van de Eeklose, industriële 

familie Enke.286 Op een gegeven ogenblik deelde de redactie maar liefst meer dan honderd 

examplaren uit aan deze ziekenhuizen. Ze waren echter nog niet tevreden en wilden het blad ook 

nog in de andere ziekenhuizen verspreiden. Hiertoe bleven ze de steun van hun lezers vragen.287  

De redactie zocht niet alleen in de ziekenhuizen nieuwe abonnees, maar ook via mond tot mond 

reclame, via advertenties in andere periodieken en via andere vormen propaganda.288 Vanaf de 

tweede jaargang verschenen in het tijdschrift vele berichten om de lezers aan te moedigen nieuwe 
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abonnees aan te reiken: “Verspreidt [sic] het Asselch Blad”, “Verschaft ons nieuwe abonnenten!”, 

“Herinnert u onzen prijskamp; een prijs wordt gegeven aan den abonnent die de meeste nieuwe 

abonnenten maakt.”, “maakt nieuwe lezers!”.289 Allereerst deelde de redactie proefnummers uit ter 

propaganda.290 Een andere belangrijke manier om nieuwe abonnees aan te trekken was door het 

organiseren van een “prijskamp.” Dit was een wedstrijd waarmee de periodiek probeerde haar 

lezers te motiveren om zoveel mogelijk nieuwe abonnees aan te werven. Degene die de meeste 

nieuwe abonnementen aanwierf, won bij het Asselch Blad een bedrag van drie frank waarmee boeken 

gekocht konden worden.291 Dit idee past binnen het ideaal van de zelfeducatie.292 Daarnaast wilde 

Dangotte ook professionele propagandisten inschakelen. Iedere abonnee die minstens twintig 

nieuwe abonnenten zou maken, kreeg een vergoeding van 5 frank en iedere abonnee die hij extra 

maakte leverde hem nog eens een extra kwart frank op. Dit alles om ervoor te zorgen dat het Asselch 

Blad toch maar aan de gehoopte tweeduizend abonnees zou raken.293  

De redactie bemerkte in de derde jaargang echter al snel dat deze methodes niet voldoende zouden 

zijn om nieuwe abonnees aan te trekken. Opnieuw riepen ze de hulp van hun lezers in.294 Hierop 

kwam reactie door de abonnee Frans Primo, die in een brief aan Dangotte enkele suggesties deed.  

Hij stelde voor om het Asselch Blad vooral uit te delen in de scholen, omdat het blad via de kinderen 

mee naar huis zou komen en het zo de ouders zou bereiken. Hij geloofde dat kinderen ook de 

ouders opvoeden. Om het succes van deze verspreiding te vergroten, suggereerde Primo eveneens 

dat de periodiek een prijskamp voor kinderen zou moeten uitschrijven. Het kind dat het beste 

opstel schreef, zou eveneens voor drie frank boeken mogen uitkiezen.295 Primo’s ideeën passen 

opnieuw binnen de overtuiging dat zelfeducatie de wereld tot een betere plek zou maken. Bewijzen 

dat Dangotte gehoor gaf aan deze suggesties zijn er niet. Het jaar daarop haalde de periodiek 

wederom niet het doel van duizend geabonneerden en de redactie vond maar geen middel om het 

ledental boven de vijfhonderd te doen komen. Wederom vroeg de redactie de lezers om hulp..296 

De reactie van de lezers bleef beperkt. Desondanks bleef Dangotte veel belang hechten aan de 

propaganda en de interactie met de lezers.  

Voor de verspreiding van het Asselch Blad ging de redactie vaak in interactie met haar leden. 

Dangotte wilde ook nog op andere manieren met haar lezers communiceren. Allereerst wilde ze 

van de lezers weten of de periodiek in haar opzet slaagde: “Wij moeten weten wat onze lezers over 

ons blad denken, wij moeten van hen weten of wij den goeden weg ingegaan zijn om ons doel te 

bereiken.”297 Daarenboven wilde Dangotte met haar periodiek een ware gemeenschap van 

gelijkgestemde zielen creëren waarbij de leden samen zouden discussiëren over de sociale kwestie 
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en samen zouden toewerken naar een betere maatschappij.298 Dit probeerde ze te doen door vragen 

te stellen aan de lezers in haar artikels geschreven onder het pseudoniem Moeder Lien of in de 

sectie “meededelingen”. De reacties die ze op haar vragen kreeg, publiceerde ze in de rubriek 

“briefwisseling” of, wanneer de antwoorden werkelijk interessant genoeg waren, maakte ze er een 

geheel eigen artikel van. De interactie met lezers kwam pas met mondjesmaat op gang. In de tweede 

jaargang klaagde Dangotte nog de desinteresse van haar lezers aan: “Onze lezers alleen zouden die 

kunnen beantwoorden, maar ik twijfel zeer of zij zich die moeite zullen geven; want tot hiertoe 

hebben zij ons daar niet aangewoon gemaakt: onze vragen zijn meestal zonder antwoorden 

gebleven (…)”299 Vanaf het derde volume steeg het aantal medewerkers en correspondenten. Op 

een gegeven moment werden de bijdragen zelfs zo talrijk dat Dangotte niet genoeg plaats meer had 

om alles in haar blad te publiceren.300 De lezersbrieven werden stilletjes aan een manier van 

Dangotte om nieuwe thema’s in het Asselch Blad te introduceren. Voorbeelden hiervan zijn de 

lezersbrieven over de werkomstandigheden van vrouwen, het vegetarisme en Rein Leven.301  

Deze interactie met lezers was niet altijd positief. Zo kreeg Dangotte enkele keren te horen dat de 

periodiek niet meer aan de verwachtingen van de lezers voldeed, alsook dat het tijdschrift te ver 

van zijn oorspronkelijke doel was afgeweken.302 Telkens weer beantwoordde de redactrice deze 

berichten met een ongeëvenaarde strijdlust en hoopte op een toenemende medewerking van haar 

lezers: “Wanneer zal het schoone woord verstaan worden: elkeen voor allen, allen voor elkeen!”303 

Bovendien had Dangotte liever negatieve feedback, dan helemaal geen reactie. Hierover schreef ze 

ooit het volgende: “(…) indien het goedkeuring of veroordeling is, het zal ons altijd eene aanwijzing 

zijn, en die hebben wij noodig om voort te werken.”304 Voor haar was niets erger dan de 

onverschilligheid.305 Toen het Asselch Blad voor het vierde jaargang de lay-out veranderde, gaf een 

lezersbrief hier hoogstwaarschijnlijk ook de aanzet toe. De brief stelde voor dat het zogenoemde 

plaatsgebrek van Dangotte voor het publiceren van alle artikels opgelost kon worden door een 

kleinere titeltekening te voorzien.306 Naar deze opmerking werd geluisterd en de vierde jaargang 

verscheen met een andere titelpagina.307 De interacties met de lezers bereikte een hoogtepunt bij 

de openlijke discussie over de gepastheid van de artikels over het vrouwelijke dienstpersoneel.308 

De hele discussie hierover werd besloten aan het begin van het vijfde jaargang met de woorden: 

“(…) ‘k ontvang nog liever een brief die verklaart, waarom men ontevreden is, dan omringd [sic] te 
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zijn van een eeuwig stilzwijgen.”309 Deze discussie luidde het begin in van een nieuwe periode voor 

het Asselch Blad, die helaas ook gepaard ging met een terugval in het aantal abonnementen. Vanaf 

het vijfde jaar verdween de rubriek “briefwisseling” en werd de interactie met de lezers veel minder. 

Toch bleef Dangotte interactie met lezers belangrijk vinden, hiervan getuige volgende uitspraak: 

“Die gedachtenwisseling helpt toch altijd eenieder een beetje klaarder te denken en dat maakt ook 

deel van het doel van 't A.B.”310 Een diepgaand onderzoek naar de specifieke aard en werking van 

deze gemeenschap van lezers moet nog gebeuren en zou een verrijking voor de historiografie 

betekenen.311 

Door het terugvallende ledenaantal en de discussies over de dienstbodenartikels, besloot Dangotte 

dat het tijd was om samen met de lezers na te denken over de toekomst en de verspreiding van het 

Asselch Blad. In 1913 besloot ze tot de oprichting van een propagandacomité in Gent. Dit idee was 

ontstaan na de hele commotie over de dienstbodenartikels.312 In het nummer van 13 januari plaatste 

de periodiek een advertentie om lezers te activeren naar de eerste vergadering van het comité te 

komen. De thema’s op de agenda waren de mogelijke propagandamiddelen, een eventuele 

naamsverandering, de stichting van het comité en discussies over de opzet en artikels van het Asselch 

Blad. De eerste bijeenkomst zou plaats vinden op zondag 19 januari 1913.313 Deze bijeenkomst was 

succesvol en een propagandacomité zag het levenslicht. In dit comité zetelden vijf mensen: een 

leerkracht, een kunstenaar, een arbeider, een huisvrouw en Céline Dangotte, de redactrice. Het 

comité besloot dat de beste vorm van propaganda niet het uitdelen van gratis tijdschriften was, 

maar wel het geven van lezingen over allerhande sociale problemen. Daarnaast stelden ze vast dat 

het Asselch Blad van naam zou moeten veranderen, aangezien de opzet van het blad veranderd was: 

de focus was zowel geografisch als inhoudelijk veranderd. Tegenwoordig beoogde het tijdschrift 

zich over heel Vlaanderen te verspreiden, wilden ze bovendien de arbeidersbevolking niet meer 

expliciet aanspreken en zou het blad zich op algemenere sociale en ethische kwesties focussen zoals 

vrouwenstemrecht, anti-prostitutie, Lebensreform en hygiënisme.314  

De neergang van de periodiek was – alle initiatieven van Dangotte ten spijt - ingezet. In november 

1913 maakte het Asselch Blad aan zijn lezers duidelijk dat het steeds moeilijker werd om nieuwe 

abonnees te vinden. De redactie gaf zelfs aan dat als alles zo verder ging de periodiek zou ophouden 

te bestaan.315 Hierop volgde reactie van een lezeres die aangaf dat zij het stopzetten van het 

tijdschrift bijzonder betreurenswaardig zou vinden: "Ik geloof dat het wel de moeite waard is voort 

te strijden en te werken; te meer, daar het aantal Nederlandsche tijdschriften in België, werkend in 

uwen zin, zeer beperkt is! Laat nog den moed niet vallen!”316 Om ervoor te zorgen dat het Asselch 
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Blad zou blijven bestaan, zou deze lezeres – de weduwe J.C.C. - haar uiterste best doen om nieuwe 

abonnees aan te reiken.317 Ondanks de inspanningen van de redactie en enkele lezers om het 

lezersaantal te laten stijging, bleef het aantal abonnees afnemen.  

In maart 1914 kwam de redactie tot de constatatie dat een groot deel van de abonnees zonder 

verklaring hun abonnement had opgezegd. Daar het Asselch Blad altijd al te weinig leden had, was 

dit een bijzonder groot financieel probleem. Dat er bovendien geen verklaring voor het opzeggen 

van het abonnement gegeven werd, kon Dangotte niet accepteren. Hiertoe ging een medewerker 

van het tijdschrift langs bij al diegenen die hun abonnement opzegden om verduidelijking te vragen. 

Uit deze bevraging kwamen drie motieven voor het stopzetten van het abonnement. Ten eerste 

schoten de vele artikels over de sociale en ethische kwesties bij velen in het verkeerde keelgat. De 

mensen namen een abonnement op het Asselch Blad omwille van de opvoed- en huishoudkundige 

artikels, niet om dingen te weten te komen over het feminisme en het socialisme. Dangotte 

reageerde hierop en stelde dat deze ideeën ook inherent deel uitmaken van een gezonde opvoeding. 

Een tweede kritiek kwam er op het feit dat het Asselch Blad te veel ruimte gaf aan artikels met een 

godsdienstige insteek.318 Dat konden de overwegend vrijzinnige lezers absoluut niet appreciëren.319 

Dangottes reactie hierop hield in dat ze beklemtoonde dat ook zij een ongelovige was en geen 

probleem had met deze artikels die los van hun godsdienstige uitgangspunt wel een goede moraal 

meegaven. Ze betreurde het dat de lezers hun partijdige bekrompenheid niet konden overkomen. 

De derde en laatste reden voor het stopzeggen van een abonnement was dat de lezers geen tijd 

meer hadden om te lezen. Deze redenering vond Dangotte al helemaal absurd: “De andere 

opmerkingen vind ik nog droeviger dan de tweede [reden], want ze toonen zoo goed de 

onverschilligheid aan van de lezers (…) Neen, voor mij waren die antwoorden maar uitvluchten, 

maar waarom uitvluchten gebruiken?”.320 Deze afzwakking van het draagvlak voor de periodiek 

was een zware ontgoocheling voor Dangotte. Waar zij in 1909 geloofde dat haar blad de morele en 

intellectuele verheffing van de arbeidersklasse zou veroorzaken, geloofde Dangotte niet meer in 

haar nobele streven: “(…) die eenvoudige lezers hebben wij bijna nooit gehad en hebben wij in elk 

geval niet meer: die zijn zoo onontwikkeld, dat men voor het oogenblik niet denken moet ze door 

een blad met opvoedende strekking uit hunne onwetendheid te trekken.” 321 Uit deze uitspraak 

maakte ik op dat Dangotte vond dat het Asselch Blad niet in zijn opzet geslaagd was. Dit was voor 

haar één van vele desillusies in haar strijd voor een betere samenleving.  

Wanneer het tijdschrift exact ophield te bestaan is niet duidelijk, maar het laatste beschikbare 

nummer in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent is dat van 6 juli 1914. Hierin verscheen 

echter geen enkel artikel over het stopzetten van het tijdschriften. Aangezien Dangotte voorstander 

was van transparante communicatie met haar lezers, is dit erg merkwaardig. De mogelijkheid kan 

 
 

317 “Nog Zonnestraaltjes,” Asselsch Blad 6, nr. 1 (1914).  
318 Moeder Lien, “Waarom men het “Asselsch Blad” weigert,” Asselsch Blad 6, nr. 5 (1914). 
319 Verbruggen en Carlier, “‘Wat zullen de kinderen lezen?’”, 30. 
320 Moeder Lien, “Waarom men het “Asselsch Blad” weigert,” Asselsch Blad 6, nr. 5 (1914). 
321 Moeder Lien, “Waarom men het “Asselsch Blad” weigert,” Asselsch Blad 6, nr. 5 (1914). 
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dus bestaan dat het tijdschrift nog iets langer doorging. In ieder geval verscheen de laatste aflevering 

van het blad niet enkele maanden – zoals Verbruggen en Carlier stelden – maar wel enkele weken 

voor het begin van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914.322 Het tijdschrift zou na de vrede van 

1918 niet opnieuw verschijnen.  

3. Tussentijds besluit: een vergelijking van Minerva en Asselch Blad  

Na het onderzoek naar de levensloop van beide periodieken en hun hoofdredacteur, volgt een 

korte vergelijking van beide ondernemingen. Minerva en Asselch Blad werden beiden in 1909 

opgericht en stelden zich als doel de reformpedagogische idealen te verspreiden. Minerva focuste 

vooral op een internationaal lezerspubliek van onderwijzers en pedagogen. Het Asselch Blad legde 

zich in tegenstelling tot Minerva voornamelijk toe op de lagere sociale klassen uit het Gentse en bij 

uitbreiding uit Vlaanderen. Waar Minerva eerder als onderwijskundig-pedagogisch tijdschrift 

aanzien moet worden, was het Asselch Blad veeleer een tijdschrift dat zich focuste op de 

heropvoeding van de bevolking. Na verloop van tijd zou de redactie van het Asselch Blad echter 

moeten toegeven dat zij er niet in slaagden lezers uit de lagere sociale klassen aan te trekken. Hieruit 

resulteerde dat een groot deel van de lezers van Asselch Blad zich net zoals de lezers van Minerva in 

de middenklasse situeerden.  

Minerva had een veel wetenschappelijkere insteek dan het Asselch Blad. De periodiek van Peeters 

diende vooral als orgaan van het B.I.D.E. en dit impliceerde dat het blad vooral als verzamelbundel 

voor wetenschappelijke informatie over de nieuwe opvoedkunde zou dienen. Nieuwe pedagogische 

onderzoeken en publicaties kregen een plaats in het tijdschrift en de bibliografische referenties en 

boekbesprekingen reikten de onderwijzers middelen aan om informatie op te zoeken. Dit alles 

betekende een grote stap vooruit in de internationale communicatie en verspreiding van het nieuwe 

pedagogische gedachtegoed.323 Het belang van deze onderneming zat vooral in deze 

informatieverzameling en verspreiding naar een internationaal publiek van onderwijzers en 

pedagogen, want in België zelf kende de periodiek veel minder succes. Asselch Blad  daarentegen 

wou niet alle informatie over de opvoeding bevatten, maar wou zijn lezers enkel die ideeën en 

artikels aanreiken die hen zouden helpen in hun dagelijkse leven. De informatie over opvoeding, 

huishoudkunde en sociale en ethische kwesties moest helpen om de bevolking herop te voeden. In 

deze opzet komt zeer duidelijk het socialistische idee van de arbeiderseducatie tot uiting.  

Een ander groot verschil tussen beide periodiek was de geografische verspreiding. Waar Minerva als 

internationaal reformpedagogisch tijdschrift bekend stond, was het Asselch Blad juist een lokale 

vertegenwoordiger van dit nieuwe gedachtegoed. Het B.I.D.E. en zijn orgaan Minerva waren de 

eerste instellingen die de nieuwe ideeën over opvoeding op een centraal transnationaal niveau 

samenbrachten en verspreidden. Dit resulteerde in een internationale samenstelling van 

medewerkers en leden. Slechts vijftien procent van de medewerkers had de Belgische nationaliteit, 

 
 

322 Verbruggen en Carlier, “‘Wat zullen de kinderen lezen?’”, 30; “WO I: De Duitse inval in België door Nederlandse 
ogen”, KB Nationale Bibliotheek, geraadpleegd 3 augustus 2019, www.kb.nl. 
323 De Vroede, “Deel III: de periodieken 1896-1914. Eerste stuk”, 1212. 
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alle andere medewerkers waren van elders afkomstig. Het merendeel van deze buitenlandse leden 

en medewerkers waren echter wel uit West-Europa afkomstig. De internationale samenstelling van 

het lezerspubliek, zorgde ervoor dat er in de periodiek heel wat aandacht besteed werd aan 

internationale reformpedagogische initiatieven. In het Asselch Blad was slechts anderhalve procent 

van de abonnees niet in België woonachtig. Maar liefst zesenvijftig procent van de abonnees was 

afkomstig uit het Gentse. Dat het tijdschrift sterk stond in de stad en de provincies West- en Oost-

Vlaanderen zorgde ervoor dat er veel thema’s uit de lokale omgeving behandeld werden. De 

opvoedkundige problemen die in het tijdschrift voorkwamen werden allemaal vanuit de lokale 

context benaderd.324 

De belangrijkste verklaring voor deze verschillende geografische verspreiding was niet de 

internationaliteit van het persoonlijke netwerk van de hoofdredacteurs – beiden onderhielden heel 

veel internationale contacten -, maar wel de talige opzet van de periodieken. Beide periodieken 

werden opgericht vanuit een lokaal engagement. Dit is de reden beide periodieken het Nederlands 

gebruikten om ideeën over opvoeding te verspreiding. De motieven voor het gebruik van de 

Nederlandse taal zijn in beide tijdschriften evenwel anders. Minerva was een viertalig tijdschrift dat 

zich expliciet richtte op internationale lezers, dat het Nederlands in deze periodiek naar het Frans, 

Duits en Engels kwam te staan was dan ook opmerkelijk. Dat het Nederlands in deze periodiek het 

Italiaans verving was enerzijds een gevolg van Peeters nauwe banden met de Nederlandse 

Reformpedagogiek en zijn ambitie om deze ideeën onder het Vlaamse volk te verspreiden. 

Anderzijds koos Peeters voor het Nederlands, omdat hij het Nederlands net zoals het Frans tot 

cultuurtaal wou verheffen. Op die manier wou hij de lotstoestand van de Vlamingen in België 

verbeteren. Dat ook het Asselch Blad in het Nederlands verscheen is te verklaren door het 

doelpubliek: de Vlaamse arbeiders en boeren die geen Frans konden. Educatie van deze 

bevolkingsgroep was nodig om de ontvoogding van de proletarische massa te starten en de ideale 

klasseloze samenleving op poten te zetten. 325 Bij beide periodieken was de ideologie van de 

hoofdredacteur bepalend voor de keuze voor de Nederlandse taal. Bij Peeters waren dit zijn 

flamingantische overtuigingen, bij Dangotte haar socialistische. Beide ideologieën hadden dan wel 

een ander doel, maar werkten op dezelfde manier: onderwijs en opvoeding waren dé sleutel tot de 

verheffing van het volk.  

Beide periodieken beklemtoonden echter een neutraal medium te zijn voor de verspreiding van het 

nieuwe pedagogische gedachtegoed. Hierdoor waren zij politiek onafhankelijk, maar genoten zij 

ook geen externe financiering. De organisatorische onafhankelijkheid van de bladen zorgde er bij 

beiden voor dat ze regelmatig in financiële moeilijkheden geraakten.  Vaak vroegen zij dan lezers 

en abonnees om financiële hulp. Minerva deed dit door de lezers om donaties te vragen, Asselch Blad 

vroeg dan weer om extra abonnees aan te reiken. De financieel precaire situatie van het Asselch Blad 

 
 

324 Een duidelijk voorbeeld hiervan is de opmerking van Dangotte bij het artikel “Militaire straatschenderijen,” 
verschenen in het 16e nummer van het Asselsch Blad in 1911 waarin de hoofdredactrice een expliciete opmerking maakt 
over de andere context waarin het artikel tot stand kwam. 
325 Frans Primo aan Céline Dangotte, 24.10.1911 (Archief van de stad Brussel, Brussel, Fonds Maison Dangotte, 2.3.3.). 
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door het dalende lezersaantal zorgde ervoor dat het blad kort voor de Eerste Wereldoorlog ophield 

te bestaan. Bij Minerva waren de financiële moeilijkheden van minder ernstige aard, waardoor de 

periodiek bleef voortbestaan. Bij dit tijdschrift was het niet het gebrek aan financiële middelen die 

het einde van de periodiek inluidde, maar wel het plotse uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 

augustus 1914 en de vernietiging van Peeters archief die hieruit volgde. Verder onderzoek naar de 

verwevenheid in de Belgische reformpedagogische pers zou een verrijking zijn voor de 

historiografie, omdat zo nog beter de rol van de pers in de verspreiding van het 

reformpedagogische gedachtegoed in kaart gebracht kan worden. 
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Deel 3: Seksuele en relationele moraal in Minerva en Asselch Blad als 

toegang tot hun sociale engagement 
Sinds Michel Foucaults Histoire de la sexualité (1976-1984) evolueerde de geschiedenis van de 

seksualiteit tot een volwaardige historiografische discipline met haar eigen tijdschriften.326 In deze 

discipline – en deze scriptie – moet seksualiteit aanzien worden als een historisch cultureel 

construct dat bepaald wordt door de economische, politieke en culturele evolutie.327 Er verschenen 

reeds vele studies over de plaats van seksualiteit in de negentiende-eeuwse samenleving, sterker 

nog, de studie van deze periode staat zelfs grotendeels centraal in de discipline.328 Hoewel deze 

periode in de publieke opinie gelijkgesteld wordt aan een tijd van ongeziene preutsheid waar er 

voor seks geen plaats was, toonde de historiografie aan dat er, ondanks deze schroom, toch een 

heel nieuw discours over seks en seksualiteit ingang vond:  

"Today, the period is constantly exploited as a fecund site for understanding the forging of 

modern conceptions of sexual practices, knowledges, and idealogies. No longer are the 

Victorians sexless moral beasts haunting the obscure pages of history. (…) Now we know 

that the Victorians were fully engaged with coming to term with the issues raised by sexual 

desire.”329 

Dit was een discours van reglementering, medicalisering en privatisering.330 In de belle époque was 

de culturele autoriteit van de burgerij bepalend voor de ideeën omtrent seksualiteit. Overal in 

Europa was goed seksueel gedrag gebaseerd op het principe van respectabiliteit.331 De tijd 

kenmerkte zich door een toegenomen normering van seksueel gedrag en een verpreutsende 

maatschappij.332 Seksualiteit was enkel aanvaardbaar binnen de privacy van het huwelijk en seks 

moest ten allen tijde de voortplanting tot doel hebben. De vele andere belevingen van seksualiteit 

– prostitutie, geboortebeperking, homoseksualiteit, pornografie en zelfbevrediging - werden als 

bedreigend voor de zedelijke orde ervaren en moesten bestreden worden.333  

In dit deel van mijn scriptie onderzoek ik welke seksuele moraal de twee tijdschriften nastreefden 

om zo hun ideologische onderbouw en dus wereldbeeld te kunnen achterhalen. Om deze moraal 

te achterhalen moet ik eerst achterhalen wat de periodieken als deviant seksueel gedrag 

aanschouwden. Hierin ontwaarde ik verschillende thema’s waarvan prostitutie en geslachtsziekten 

de belangrijkste waren. Twee onderwerpen die in de bestaande historiografie vaak samen behandeld 

 
 

326 Chiara Beccalossi en Ivan Crozier, “Introduction: The Cultural History of Sexuality in the Nineteenth Century”, in 
A Cultural History of Sexuality in the Age of Empire, onder redactie van Chiara Beccalossi en Ivan Crozier, Cultural History 
of Sexuality 5 (Oxford: Berg, 2011), 1, 8–10, 25. 
327 Denise De Weerdt, Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit. (Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 
1999), 9. 
328 Stephen Garton, Histories of Sexuality. Antiquity to Sexual Revolution. (New York: Routledge, 2004), 101-2. 
329 Beccalossi en Crozier, “Introduction”, 1–2. 
330 Beccalossi en Crozier, 11. 
331 Beccalossi en Crozier, 10. 
332 Deneckere, 1900: België op het breukvlak van twee eeuwen, 168. 
333 Weerdt, Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit., 12. 
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werden.334 Ik koos ervoor om te focussen op de artikels die onder het thema “geslachtsziekten” 

hoorden. Ook artikels die slechts in beperkte mate handelden over geslachtsziekten werden 

meegenomen in de analyse. Het gaat hier voornamelijk over bijdragen waarin zedelijk verval 

centraal staat, omdat dit thema in de periodieken steevast gelinkt werd aan het probleem van de 

venerische ziektes. De opbouw van deel drie is de volgende: in het eerste hoofdstuk analyseer ik 

hoe het probleem van de geslachtsziekten in de periodieken omschreven werd en wat volgens hen 

hiervan de gevolgen waren. In het tweede hoofdstuk ga ik dieper in op de oplossingen die in het 

tijdschrift voor het probleem werden aangereikt. In het derde hoofdstuk analyseer ik welke 

ideologische onderbouw zichtbaar werd in dit discours over geslachtsziekten en de bestrijding 

ervan. Op die manier probeer ik de verschillende ideologische invloeden op de tijdschriften in kaart 

te brengen om zo het transnationale sociale engagement van de periodieken te kunnen vatten. 

1. Seksuele onwetendheid als oorzaak van geslachtsziekten en moreel 

verval 
De negentiende eeuw kenmerkte zich door dalende geboortecijfers en demografische neergang.335 

Bovendien was 5 tot 15 procent van de volwassen bevolking in West-Europa omstreeks de 

eeuwwisseling met een geslachtsziekte besmet.336 Dit zorgde in de belle époque voor schrik voor 

maatschappelijke degeneratie: het idee dat de bevolking er fysiek op achteruitgaat ten gevolge van 

moreel verval. Deze fysieke achteruitgang zou het gevolg zijn van erfelijke, overdraagbare 

aandoeningen die als gevolg van de moderniteit ontstonden.337 De notie van degeneratie vond ik 

ook in de periodieken terug. In een artikel uit het Asselch Blad verschenen de volgende woorden: 

“De zonde van den vader zou geboet worden tot in het vijfde geslacht!”338 Dit is een citaat uit het 

artikel “Het genot van den man” dat handelde over de gevolgen van de seksuele escapades van een 

ontrouwe echtgenoot die besmet raakte met syfilis. Het idee van de erfelijkheid van de 

degeneratieve eigenschappen komt hierin heel duidelijk naar voren. Wat de degeneratie inhield staat 

in dezelfde bijdrage neergepend wanneer het verhaal handelt over de geboorte van het eerste kind 

van de “ongelukkig” gehuwden: 339  

“'t Kindje kwam: 't was een kleine teleurstelling: 't was niet de kleine, sterke kerel, dien ze 

hadden verwacht, maar een klein, tenger, week, gerimpeld wezentje. (…) Toen begon echter 

het jammer, Jansje bleef vooreerst heel zwakjes; toen kreeg het zenuwkoorts. Dagen lang hing 

het tusschen leven en dood; maar het leven won het. 't Genas. Zwakker en teerder dan ooit 

was het echter. 't Sukkelde voort.” 340 

 
 

334 Een belangrijk voorbeeld voor de Belgische casus is het artikel van Pittomvils, “Tussen repressie en permissiviteit”. 
335 Peeters, De beloften van het lichaam, 19. 
336 Pittomvils, “Tussen repressie en permissiviteit”, 217. 
337 Deneckere, 1900: België op het breukvlak van twee eeuwen, 39–42. 
338 L., "Het genot van den Man" Asselsch Blad 3, nr. 23 (1911). 
339 L, "Het genot van den man… (deel 1)," Asselsch Blad 3, nr. 22 (1911). 
340 L, "Het genot van den man… (deel 1)," Asselsch Blad 3, nr. 22 (1911). 
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De venerische ziektes zorgden ervoor dat de kinderen van bij hun geboorte een zwakke gezondheid 

hadden, hetgeen de fysieke achteruitgang van de samenleving tot gevolg had. De periodiek 

wakkerde deze schrik voor de degeneratie doelbewust aan, omdat zij met deze artikelen hun lezers 

bewust wilden maken van het probleem om hen dan later – geheel in lijn met hun opvoedkundige 

idealen – een oplossing voor de problemen te kunnen aanreiken.341  

Het idee over degeneratie door seksueel immoreel gedrag is ook in Minerva aanwezig. Hier werd 

seksueel normoverschrijdend gedrag als rechtstreekse oorzaak voor de degeneratie genoemd. Deze 

vermelding gebeurde in de Rein Leven Kroniek bij de bespreking van een lezing van Titia van der 

Tuuk, een Nederlandse feministe en socialiste die lid was van Rein Leven. In deze lezing worden 

alcohol, tabaksgebruik en seksuele uitspattingen als oorzaken van de degeneratie aangewezen. 342 

Hieruit blijkt een Lebensreform ideaal, maar in deze casus is vooral de beklemtoning van de 

seksuele uitspattingen van belang. Geslachtsziekten werden tijdens de belle époque in alle lagen 

van de samenleving als het ultieme bewijs van onrechtmatig seksueel gedrag aanzien. In het Asselch 

Blad wijst een bijdrage van de Nederlandse Rein Leven-Beweging de prostitutie aan als oorzaak van 

de geslachtsziekten: “Gevolgen der prostitutie? Laat ons hier volstaan met het ene woord: geslachtsziekten,”343 

Dit idee leefde niet enkel onder de Nederlandse Lebensreformers, want het probleem van de 

venerische ziektes werd destijds door bijna iedereen onlosmakelijk verbonden met prostitutie.344 

Volgens Antoon Vrints (UGent) was “het beeld van de geslachtsziekte als lichamelijke 

veruitwendiging van seksuele normovertredingen (…) een oud topos binnen de Europese 

culturen.”345 Dit topos zag ik ook terug binnen de twee periodieken.  

"of, zoo hij, jongeling, den moed niet heeft zich zelf het huwelijk te ontzeggen, of zoo zijn 

misstap in echtbreuk geschiedde en dat hij zich, uit schrik van bekentenis, niet durft of niet 

kan heelmeesteren, dan wordt hij voor God en voor de maatschappij een gewetenlooze 

misdadiger die met zijn onrein het reine bezoedelt, de vrucht van zijn liefdeleven voor de 

geboorte met den dood reeds stempelt en dus de ontvolking bevordert, tot schade van kerk en 

van vaderland! (…) " 346 

In dit citaat uit het Asselch Blad is het idee van de geslachtsziekte als oorzaak voor de ontvolking 

duidelijk aanwezig. Geslachtsziekten worden als oorzaak voor het dalende geboortecijfer en de 

fysieke achteruitgang van de mensheid gegeven in volgende woorden: “de vrucht van zijn 

liefdeleven voor de geboorte met den dood reeds stempelt en dus de ontvolking bevordert,”. De 

auteur schildert de besmette man als een gewetenloze misdadiger af, - niet omdat hij zich schuldig 

maakte aan onzedelijk gedrag - omdat hij zich niet liet genezen en hierdoor andere mensen 

besmette. De auteur van dit artikel was dokter Smeesters en hij schreef een artikel over de impact 

 
 

341 "Rein-Leven-Beweging in Holland" Asselsch Blad 3, nr. 23 (1911). 
342 Lodewijk van Mierop, "Rein Leven-Kroniek," Minerva 3, nr. 1 (1911): 13. 
343 De Centrale Commissie van Rein Leven, "Manifest," Asselsch Blad 5, nr. 16 (1913). 
344 Pittomvils, “Tussen repressie en permissiviteit”, 216. 
345 Antoon Vrints, “De retoriek van de rottigheid. Belediging en seksuele eer in het buurtleven te Antwerpen, 1910-
1950.”, BTNG-RBHC 38, nr. 3–4 (2008): 359. 
346 Smeesters, dr."alkohol en ontvolking," Asselsch Blad 5, nr. 11 (1913). 
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van alcohol op de degeneratie. In datzelfde artikel schreef hij hetvolgende: “Alkohol is de wegwijzer 

naar prostitutie, en prostitutie is de apotheek, waar ondanks alle reglementeering, de geslachtsziekten uitverkocht 

worden; alkohol doet er dienst als knecht.”347 Hij gaat zijn betoog verder met de volgende uitspraak: “Wel 

is waar, de hierbij bedoelde syphilis is het gewone nagerecht niet van tijdelijke alkoholische nachtbaldadigheden. 

Syphilis is ook de eenige plichtige niet inzake van ontvolking (…) Ten eindsloote, wat al redenen tot 

onvruchtbaarheid, uit bedronkene ontucht gesproten!”348 In deze fragmenten klinkt het belang van de 

matigheid voor seksuele zedigheid door en hiervoor is een logische verklaring. Smeesters was een 

Belgische arts en voorzitter van de Hoegaardse Matigheidsbond (1902-1966), een katholiek initiatief 

ter bestrijding van het alcoholisme.349 De katholieke overtuiging van Smeesters is in zijn taalgebruik 

merkbaar door de woorden God en kerk.. Uit zijn betoog over syfilis blijkt een sterk geloof in de 

geneeskunde, daar hij meent dat de behandeling van de ziektes ook de degeneratie zou tegengaan. 

Wel gelooft hij dat er morele heropvoeding nodig is alvorens de zieken het belang van de 

behandeling zouden inzien. Deze ideeën passen binnen een liberaal hygiënische overtuiging 

merkbaar bij vele artsen en andere aanhangers van de geheelonthoudersbeweging. Volgens 

Smeesters en vele gelijkgestemde zielen was de heropvoeding van het volk de manier om 

alcoholmisbruik, seksuele onzedigheid en de degeneratie tegen te gaan.350 Dat zijn artikel in het 

Asselch Blad verscheen, wijst erop dat ook deze periodiek geloofde dat alcohol aan de basis van vele 

problemen stond. De overname van de vele artikels uit de Journal des mères – het orgaan van de 

Belgische bond der vrouwen tegen alcoholmisbruik zou dit kunnen bevestigen. Dat het tijdschrift ook veel 

belang hechtte aan heropvoeding spreekt voor zich, gezien de intentieverklaring van het blad: 

“gewijd aan de voorbereiding van een edeler geslacht door het verspreiden onder het volk van gezonde gedachten over 

opvoeding, gezondheidsleer ethische en sociale quaestiën.”351  

Het alcoholisme als oorzaak van degeneratie en slechte seksuele moraal is een thema dat ook in 

Minerva aan bod kwam. Dit tijdschrift wees zijn lezers geregeld op de slechte invloed van het 

alcoholmisbruik op de opvoeding en promootte actief de geheelonthouding, maar ook de relatie 

tussen alcoholisme en zedenverwildering werd in het tijdschrift meermaals aangehaald. Anders dan 

het Asselch Blad ging Minerva niet in op de noodzaak van de geheelonthouding voor een betere 

moraal, maar veronderstelde de periodiek dat de lezers hiervan reeds op de hoogte waren. Het doel 

van Minerva was dan ook niet de heropvoeding van zijn lezers – ze mikten op een publiek van 

onderwijzers en pedagogen, - maar wel het aanreiken van nieuwe middelen en informatie om de 

pedagogische praktijk te verbeteren.352 Zo stelde het tijdschrift enkele werken voor die de lezers als 

propagandaschrift voor de geheelonthouding als middel tot seksuele verheffing konden 
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gebruiken.353 Een van de boeken die in Minerva werden voorgesteld, was het verslag van een lezing 

die Lodewijk van Mierop in 1912 in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen gegeven had. Om 

de visie van Minerva inzake de relatie tussen alcoholmisbruik en moreel verval te achterhalen, loont 

het om dit werk van dichterbij te bekijken. De hoofdtoon hier is opnieuw dat alcoholmisbruik en 

onzedelijkheid de oorzaak van het maatschappelijk verval zijn, het zijn de “ondermijners van de 

levenskracht”, want zij veroorzaken de venerische ziektes.354 De auteur geeft allerlei verklaringen 

voor de negatieve werking van alcohol. In de lezing – die volgens Minerva als propagandaschrift 

moet dienen – wordt het geheelonthouderschap als voorwaarde voor de menswording naar voren 

geschoven.355 De bestrijding van het alcoholisme is volgens van Mierop noodzakelijk, maar nog 

belangrijker is de strijd tegen de onkuisheid.356 Want het is de onkuisheid die nog meer fysieke en 

mentale verwoestingen in de hand werkt. Het propagandaschrift beklemtoonde dat ieder mens 

mede verantwoordelijk was voor de aanpak van het drank- en geslachtsvraagstuk en stelt dat enkel 

de (her)opvoeding deze problemen kon oplossen.357  Uit de analyse van dit werk maakte ik op dat 

ook Minerva zijn lezers wilde aanmoedigen om de onkuisheid en het alcoholmisbruik aan te pakken 

in hun opvoedkundige praktijk, maar dat zij het niet nodig vonden om deze ideeën nog eens 

volledig over te nemen in hun periodiek. Waarschijnlijk doen zij dit niet, omdat zij veronderstellen 

dat hun lezers reeds dezelfde overtuiging hadden.  

Zeker is dat zowel Asselch Blad als Minerva alcoholisme als oorzaak van de geslachtsziekten en het 

morele verval zien en zij het als hun taak hebben opgenomen om hier oplossingen voor aan te 

reiken. Om de lezers te overtuigen van het belang van de oplossingen, bespreken beide periodieken 

de impact van de geslachtsziekten en seksuele zedenverwilderingen op kinderen, ouders en 

studenten-militairen. Vooral het Asselch Blad staat uitgebreid bij de probleemschets stil, aangezien 

zij zich richtten tot de arbeidersklasse en het idee bestond dat het de taak van de intellectueel was 

om deze klasse te wijzen op de problemen en hen hiertegen te beschermen.358   

Prostitutie werd in beide periodieken als één van de belangrijkste redenen van het zedenverval 

aanzien. Naast alcoholisme werd in het Asselch Blad de ongelijkwaardigheid tussen mannen en 

vrouwen als andere verklaring voor het bestaan van deze praktijk naar voren gebracht. “Zijt gij u er 

levendig van bewust, dan geen man zich aan prostitutie zou kunnen overgeven, wanneer in hem leefde het besef van 

menselike gelijkwaardigheid met zijn Zuster, de Vrouw: en dat dit besef voor een groot deel afhankelik zal wezen 

van de opvoeding die hem in z’n jeugd is ten deel gevallen?”359 In deze uitspraak zit het feministische ideaal 

van de gelijkwaardigheid van man en vrouw vervat. Het feminisme en de gelijkwaardige 

 
 

353 Flandria, "Door de Nederlandsche Boeken - Alkoholisme en onzedelijkheid," Minerva 6, nr. 3 (1914): 144. 
354 Lodewijk van Mierop, Alkoholisme en onzedelikheid : rede uitgesproken in het Koninklijk Athenaeum te Antwerpen op 10 
November 1912 voor de "Vaderlandsche Bond tegen alcoolism", Rein Leven Beweging (1914), 1, 11. 
355 van Mierop, Alkoholisme en onzedelikheid, 8. 
356 Onkuisheid definieert van Mierop als volgt: “[de] misbruiking van een normale, natuurlijke levensfunksie van de 
mens, wier normale verrichting allerminst uitgeschakeld moet worden, doch integendeel de juiste plaats moet worden 
aangewezen, die haar, krachtens haar wezen als instandhoudster van het menselik geslacht, toekomt. 
357 van Mierop, Alkoholisme en onzedelikheid, 11-23. 
358 Pittomvils, “Tussen repressie en permissiviteit”, 216–20. 
359 De Centrale Commissie van Rein Leven, "Manifest," Asselsch Blad 5, nr. 16 (1913). 
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behandeling van vrouwen die hier het gevolg van was, werd in het tijdschrift als oplossing voor het 

geslachtsvraagstuk aangedragen. De inzichten van het feminisme moesten mannen vanaf de 

opvoeding meekrijgen. Het ideale middel hiertoe was de co-educatie, een idee dat zowel door 

Dangotte als Peeters aangehangen werd. 360  

De degeneratie dankzij geslachtsziekten werd als gevolg van de zedenverwildering aangehaald. De 

door de periodieken aangeduide oorzaak van deze zedenverwildering werd ook reeds 

geïdentificeerd: de alcohol. De aanleidingen voor het bestaan en de verspreiding van de 

geslachtsziekten – zoals in de periodieken verwoord – werden echter nog niet in kaart gebracht. In 

de periodieken vond ik hierover twee dominante motieven terug. Het eerste discours focuste op 

de losbandigheid van de mannelijke jeugd: mannen mochten zich tijdens hun jeugd schuldig maken 

aan talloze seksuele escapades alvorens ze zich in een keurig burgerlijk huwelijk zouden engageren:  

“Ze zouden trouwen, twee jongelui. Immers, ze hadden mekaar lief! Het hoogste geluk stond 

hen te wachten. - en vol vertrouwen zagen ze de toekomst in. Vertrouwen hadden ze in alles, 

in allen en elk van hen stond in voor de ander. Geheel en al?... (vertrouwen) Och ja, er was 

wel iets, maar kom, zoo'n kleinigheid; hij had het leven zoowat van alle zijden leeren 

kennen; hij had plezier gemaakt, heel z'n jongelingstijd. Nu ja, een jonge man kan toch niet 

aan moeders schort gebonden blijven!”361  

Het probleem volgens de periodieken bestond erin dat mannen tijdens deze “wilde jaren” dikwijls 

besmet raakten met een venerische ziekte – meestal syfilis – deze ziektes gaven zij dan onbewust 

door aan hun onbezoedelde echtgenotes én vaak ook hun kinderen.362 Dit citaat maakt echter wel 

duidelijk dat het de moeder was die ervoor kon zorgen dat mannen zich wel goed gedragen. Dit is 

een verwijzing naar de sociale rol van het moederschap eigen aan het maternalistisch feminisme 

dat door Dangotte aangehangen werd.  

Een tweede discours wees het overspel aan als voornaamste oorzaak voor de verspreiding van de 

geslachtsziekten. Telkens werden vrouwen en kinderen geportretteerd als de slachtoffers van de 

wellust van de man: 

“O 't genot van den man werd wel duur betaald: een huwelijksleven verbrijzeld, het leven van 

twee jonge menschen gebroken, en wat moet van de arme kinders komen? … Beklaag ze met 

mij, al de Lene's die met dezelfde ontroostbare smart ronddolen en “vloek de mannen die 

besmet, wetens en willens een reine vrouw en onschuldige kinderkens in zulken afgrond van 

jammer stooten!!...”363 

 
 

360 De Vroede, Bosmans-Hermans, en Cammaer, “Deel IV: De periodieken 1914-1940 (deel 1)”, 535–38.; Weerdt, 
“De Sartons en België”, 59; Carlier en Verbruggen, “Professeur de l’optimisme”, 22. 
361 L, "Het genot van den man… (deel 1)," Asselsch Blad 3, nr. 22 (1911). 
362 L., “Het genot van den Man,” Asselsch Blad 3, nr. 23 (1911). 
363 L., "Het genot van den Man," Asselsch Blad 3, nr. 23 (1911). 



- 75 - 
 

Dat de geslachtsziektes zonder medeweten van de partner doorgegeven werden, kon voor de 

periodieken niet door de beugel. Ook dit probleem wilden zij oplossen door te ijveren voor een 

verplicht geneeskundig onderzoek voor het huwelijk.364  

Het idee dat jonge mannen zich mochten schuldig maken aan allerlei onzedelijke activiteiten, met 

name alcoholconsumptie en ongeoorloofd seksueel gedrag, gaande van het bezoek van prostituees 

tot het uitgaan van seksuele praat, werd in de periodieken als één van de belangrijkste problemen 

voor het morele verval aanzien. Het probleem lag volgens de periodieken vooral bij de studenten 

en militairen. In het Asselch Blad wordt dit duidelijk gemaakt in artikels die de problemen voorstellen 

aan de lezers.365 In Minerva bemerkte ik dit door de vele artikels die wijzen op het belang van de 

seksuele heropvoeding van beide groepen.366 Het idee over moreel verval en slechte zeden onder 

studenten en rekruten was niet nieuw. Het studenteleven werd van oudsher geassocieerd met een 

cultuur van drinken, feesten en uitgaan. Studenten hadden tijdens de belle époque de gewoonte om 

op kroegentocht te trekken en tijdens deze ‘rolpartijen’ zagen zij het als hun taak om zoveel 

mogelijk dranklokalen te bezoeken en zoveel mogelijk alcohol te nuttigen.367  Dit had heel wat 

gevolgen voor hun gedrag, daar vele van deze studenten tijdens hun escapades niet konden 

weerstaan aan de verlokkingen van het vrouwelijk schoon. Moeders hadden schrik voor de overlast 

die deze studenten veroorzaakten en waarschuwden hun dochters voor deze schaamteloze 

jongemannen.368 De problemen die studenten voor moeders en meisjes veroorzaakten, werden in 

het Asselch Blad duidelijk gemaakt in het verhaal “schuldig!”. In deze vertelling komen thema’s als 

studentenproblematiek, geslachtsziekten, moederlijke bezorgdheid en ongewenste zwangerschap 

als gevolg van de slechte moraal bij studenten duidelijk aanbod.369 

"Eene geraasmakende bende ging me voorbij. Het waren jonge lieden. Zij zongen slechte 

liedjes, zich richtende naar den kant eener aanlokkende herberg op hun weg. Wat zal er 

gebeuren wanneer ze alkohol zullen gedronken hebben? Zullen er de zelfde gruwelijkheden 

uit voortkomen gelijk die, zeven jaren geleden, gedurende dien nacht van volle maan?”370 

Dat dit artikel in deze periodiek verscheen, verklaar ik niet enkel door de ideologische opzet van 

het blad zoals reeds aangegeven, maar ook door de geografische spreiding van de abonnees. Het 

tijdschrift had voornamelijk Gentse lezers en in deze stad was de studentenproblematiek heel groot. 

Dat het Asselch Blad een probleem uit de eigen omgeving gebruikte om de lezers attent te maken 

op het belang van de heropvoeding, past binnen de reformpedagische idee dat de belevingswereld 

van het kind en de ouder in de (her)opvoeding centraal moest staan. In een ander artikel 

 
 

364 "Revue des revues - Geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk," Minerva 3, nr. 4 (1911): 191. 
365 "Schuldig!" Asselsch Blad 4, nr.20, 24 (1912).; Lodewijk van Mierop, “Militaire straatschenderijen,” Asselsch Blad 3, 
nr. 16 (1911). 
366 “Een belangrijk rapport in zake bestrijding van geslachtsziekten” in Lodewijk van Mierop, "Rein Leven-kroniek," 
Minerva 3, nr. 3 (1911): 111. 
367 Ruben Mantels, “Uitgaansbuurten”, UGentMemorie, 16 augustus 2010, www.ugentmemorie.be. 
368 Fien Danniau, “Studentenoverlast”, UGentMemorie, 16 augustus 2010, www.ugentmemorie.be. 
369369 "Schuldig!" Asselsch Blad 4, nr.20, 21, 23, 24 (1912) 
370 "schuldig," Asselsch Blad 4, nr. 24 (1912). 
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beklemtoont de redactie van het blad zelfs de alledaagsheid van hun verhalen  om de urgentie van 

collectieve actie te benadrukken: 

"O, niets buitengewoons, - denk het niet! Enkel een treurspel, zooals er honderden, neen 

duizenden worden afgespeeld. Licht zelfs noem je 't alledaagsch, - en je hebt gelijk. Maar 

waar is't in elk geval! En vreeselijk! En tijd wordt het ook, dat profeten oprijzen om op een 

beter bestaan te wijzen, om een reiner leven te prediken!" 371 

Het Asselch Blad publiceerde ook over de overlast veroorzaakt door militairen. In het artikel 

“Militaire straatschenderijen” – overgenomen uit Lodewijk van Mierops Lebensreformtijdschrift 

Levenskracht – valt het volgende te lezen:  

“Wij, mijn vrouw en ik, de troepen laten passeren en ons geërgerd over het wel algemeen 

bekende, maar toch steeds opnieuw treurige feit, dat de blikken, gebaren en de 

uitdrukkingen, die zich het merendeel der mannen veroorloven bij het zien van een vrouw, 

weerzinwekkend zijn.”372 

Céline Dangotte merkte hierover op dat hoewel de beschreven situatie zich in Nederland afspeelt, 

het probleem al even waar is in de Belgische context, dit tot groot verdriet van haarzelf. 373 Dangotte 

en van Mierop stonden niet alleen in hun geloof dat het leger een broedhaard was voor 

geslachtsziekten, alcoholisme en moreel verval.374 Velen geloofden dat de heropvoeding van 

militairen en de legertop zich opdrong. 375  

Dat de militairen en studenten een verwerpelijke moraal hadden, werd in het Asselch Blad duidelijk 

aangegeven, maar ook de verwerpelijke zeden van andere mannen werd aangekaart: “Weet ge hoe in 

de tegenwoordige tijd een vrouw, gaande door de straten onzer steden, bij daglicht of bij avond, een vrouw, die eenvoudig 

haar weg gaat, zonder door kleding of uiterlik de aandacht te trekken, bejegend wordt?”376 Straatintimidatie was 

een probleem waar vrouwen in de belle époque moesten leren mee omgaan. Opnieuw promootte 

het tijdschrift de heropvoeding om het probleem op te lossen. Niet enkel vrouwen kwamen in 

contact met deze vuile woorden en seksuele opmerkingen, ook de schoolgaande jeugd kreeg ermee 

te kampen. Het Asselch Blad vreesde voor de bezoedeling van de jeugd. De liedjes, verhalen en 

andere publicaties over vulgaire vormen van seksualiteit werden zowel in het Asselch Blad als in 

Minerva als verwerpelijk bestempeld en deze vormen van onzedige literatuur en gedragingen moest 

bestreden worden. 377  

Het merendeel van de artikels over de problemen met de seksuele moraal in Asselch Blad en Minerva 

werden geschreven door Felix Ortt of Lodewijk van Mierop, de twee Nederlandse 

 
 

371 L, "Het genot van den man… (deel 1)," Asselsch Blad 3, nr. 22 (1911). 
372 "Militaire straatschenderijen," Asselsch Blad 3, nr. 16 (1911). 
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Lebensreformers met wie beide periodieken een nauwe band hadden. Dat de artikels juist door 

deze twee auteurs geschreven werden, wijst op de nauwe band tussen het Nederlandse Rein Leven 

en de eis tot seksuele hervormingen in de belle époque.378 Volgens Rein Leven was seksuele 

onwetendheid de basis van alle maatschappelijke ellende. Terwijl er veel over seksuele zaken 

gepraat werd, bleef het ware doel van het geslachtsleven volgens hen onbelicht: 

 “Hun gespreken, moppen, lektuur, voordrachten, platen, toneeluitvoeringen, kortom hun 

ganse bestaan, is ervan doortrokken en tot overlopens mee vervuld.Waar het de ontaarde 

seksualiteit betreft, zinnenprikkelend en kwasi-bedektelik wordt er naar hartenlust allerwege 

over gepraat. Waar het de natuurlijke en normale zijde van het geslachtsleven betreft, blijft de 

reine bespreking ervan achterwege: hier heerst het stilzwijgen” 379 

Het idee over seksuele onwetendheid ging zowel over de onwetendheid over de impact van 

venerische ziekten, als over het ontbreken van kennis over de zuivere vormen van seksualiteit. 

Deze seksualiteit ging over de geslachtsdaad die de lichamelijke eenwording van man en vrouw 

ambieerde met de creatie van nieuw leven tot doel. Het discours over onwetendheid vinden we in 

beide periodieken terug. 380 De literatuur bevestigt dat deze seksuele onwetendheid niet enkel een 

uitvinding van de Rein Leven-beweging was, want dat de bevolking weldegelijk nood had aan 

seksuele voorlichting.381 De Rein Leven-beweging wou de onwetendheid met man en macht 

bestrijden met behulp van de seksuele opvoeding, want de beweging geloofde dat de 

maatschappelijke degeneratie hierdoor teruggedraaid zou kunnen worden. De seksuele opvoeding 

zou de bevolking emanciperen en een betere samenleving in gang zetten.  Deze onwetendheid 

diende bestreden te worden en enkel op die manier zou het maatschappelijk verval teruggedraaid 

kunnen worden. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving door middel van seksuele 

opvoeding was bij geen enkele andere maatschappijhervormers zo sterk aanwezig als bij de leden 

van het Nederlandse Rein Leven. Dat we dit idee over seksuele verheffing door seksuele 

voorlichting ook in de periodiek terugvinden, wijst op de zeer sterke band tussen de Belgische 

opvoedkundige periodieken en de beweging. Een verband dat we op basis van de biografieën van 

beide tijdschriften reeds konden veronderstellen. In dit hoofdstuk toonde ik alvast aan hoe beide 

tijdschriften de seksuele problemen definieerden en hoe ze hun lezers op deze problemen 

attendeerden. Hoe de periodieken hun lezers probeerden te overtuigen van het nut van deze 

seksuele verheffing en hoe ze hun ideeën hierover probeerden te verspreiden onderzoek ik in het 

volgende hoofdstuk.  

 
 

378 Annemiek de Groot, “De lust tot last. De Rein Leven Beweging als pionier in de strijd om de nieuwe mens”, Groniek 
120 (1993): 55. 
379 "Boekbespreking en uittreksels - De Rein Leven-Beweging," Asselsch Blad 5, nr. 18 (1913). 
380 Felix Ortt, "Vuile liedjes," Asselsch Blad 4, nr. 5 (1912). 
381 Weerdt, Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit., 13. 
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2. Seksuele openheid en voorlichting als middel tegen de 

maatschappelijke achteruitgang 

Om de lezers van hun tijdschriften te overtuigen van het belang van de seksuele opvoeding, 

schreven beiden heel wat moraliserende teksten over het nut van de voorlicht. Zoals hierboven 

aangegeven speelden ze eerst in op alle problemen van de moderniteit en de angstgevoelens die 

hiermee gepaard gingen, om zo de oplossing in te leiden: de seksuele voorlichting. Het idee van de 

seksuele (her)opvoeding van het volk om hen van hun onwetendheid te verlossen en zo de ideale 

samenleving op poten te zetten, kan gelinkt worden aan het socialisme. Seksuele opvoeding moet 

dan als onderdeel van de arbeiderseducatie gezien worden.382 Zeker in Asselch Blad dat de 

heropvoeding van het volk tot doel had, speelde deze achterliggende ideologie een rol. Al zeker 

wanneer de volledige opzet van het blad – zoals die in deel 2 geschetst werd – mee in rekening 

wordt genomen. Beide periodieken hadden een eigen manier om het nut van de opvoeding aan te 

tonen. Deze methodes lagen in lijn met hun doelpubliek: Minerva focuste op opvoeders, Asselch 

Blad op ouders uit de lagere sociale klassen. 

In Minerva hanteerden alle artikels over de seksuele opvoeding een formele en wetenschappelijke 

taal. Een eerste type argumenten waren die met een hygiënistische en medische onderbouw: de 

seksuele voorlichting had de bestrijding van de geslachtsziekten tot doel. “[Belangrijkste middel om de 

ziektes te bestrijden is] een doelmatige voorlichting aangaande het ontstaan, den aard en het gevaar dezer ziekten en 

aangaande de noodzakelijkheid ze grondig te doen behandelen."383 Er leefde onder de burgerlijke bevolking 

heel wat schrik voor de verspreiding van de geslachtsziekten, maar het geloof in de kracht van de 

opvoeding om problemen op te lossen dijkte deze schrik in. Het zijn ideeën zoals deze die aan de 

basis van de seksuele reglementering stonden. Dit hygiënistische idee van het belang van de 

voorlichting sloot eveneens aan bij de schrik voor degeneratie.  

Een tweede type argumenten speelde in op de schrik voor moreel verval van de lezers. Minerva was 

een pluralistisch tijdschrift, maar haar hoofdredacteur Peeters was overtuigd christelijk. Hierom 

treffen we in de periodiek ook enige tijdschriften aan die gericht zijn op een katholiek lezerspubliek. 

Binnen deze milieus viel het spreken over seksualiteit nog zwaarder. Om deze lezers toch van het 

belang van de seksuele opvoeding te overtuigen, speelden zij in op het morele 

verantwoordelijkheidsgevoel van de lezers: “Het zwijgen, in de opvoeding, over al wat het sexueele leven 

betreft, veroorzaakt het tegengestelde van wat het bedoelt."384 Mochten de ouders niet over seksualiteit met 

hun kinderen spreken, dan zou het zedenverval nog groter worden en dat is nu net niet wat de 

katholieke lezers van het tijdschrift wilden.  

 
 

382 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
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383 “Een belangrijk rapport in zake bestrijding van geslachtsziekten” in Lodewijk van Mierop, "Rein Leven-kroniek," 
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384 “"Christelijke opvoeding en sexueele voorlichting" - Ds. K. Fernhout te Utrecht (2.9.1909)” in Lodewijk van 
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Een derde soort argumentatie was positief: de seksuele opvoeding droeg rechtstreeks bij aan de 

opvoeding van kinderen tot sterke volwassen die gewapend waren tegen de kwalen van de 

moderniteit. “Montrer enfin comment, par une éducation mieux comprise et aussi par une instruction nette, une 

initiation sincère mais sagement graduée, on peut arriver à former une jeunesse capable de résister aux tentations 

modernes.”385 Deze uitspraak sluit aan bij de overtuigingen van de reformpedagogiek en pastte zo de 

seksuele opvoeding in dit nieuw pedagogisch paradigma in. De reformpedagogiek wou de jeugd 

voorbereiden op het werkelijke leven en positieve seksualiteit maakte hier volgens hen een integraal 

deel van uit. Dat de reformpedagogiek belang hechtte aan de seksuele opvoeding zie je terug in 

volgende citaat afkomstig uit een lezing van de bekendste Belgische reformpedagoog, Ovide 

Decroly:  

"S'il est vrai qu'une bonne part des souffrances humaines trouvent leur source dans les suites 

de l'ignorance, des perversions ou des maladies sexuelles, s'il est encore vrai que les maladies 

ont diminué en nombre, en étendue et en gravité, grâce aux mesures préventives; il convient 

que nous attachions toute l'importance voulue à cette question primordiale, et il n'est pas 

douteux que la prévention, en matière sexuelle, ne puisse aboutir à des résultats féconds."386 

Deze uitspraak deed Decroly tijdens een lezing van de dokter te Brussel op 9 maart 1910. De hele 

lezing was gewijd aan het belang van de seksuele opvoeding en verslag over Decroly’s uitspraken 

werd opgenomen in Minerva. Decroly werd aanzien als een groot opvoedkundige en zijn ideeën 

zullen ook de leden van het B.I.D.E. aangesproken hebben. Dat Peeters Decroly’s ideeën omtrent 

de seksuele opvoeding opneemt in zijn tijdschrift, heeft volgens mij twee redenen. Enerzijds wil 

Peeters zo de lezers aantonen dat seksuele opvoeding inherent deel uitmaakt van een goede 

opvoedkundige praktijk. Anderzijds wil hij door het aanbrengen van de ideeën van deze 

opvoedkundige autoriteit de gelijkaardige ideeën van op dat moment minder bekende figuren ook 

meer gezag geven. Ik denk hierbij vooral aan de ideeën over seksuele opvoeding van Felix Ortt en 

Lodewijk van Mierop die later veelvuldig in het tijdschrift zullen verschijnen.  

In het Asselch Blad werd er voornamelijk ingespeeld op het verantwoordelijkheidsgevoel van ouders. 

Het Asselch Blad stelt net zoals Minerva dat de seksuele opvoeding de kinderen beschermde tegen 

de schadelijke invloeden van buitenaf – vuile liedjes, straatintimidatie, pornografie – en dat er zo 

reine kinderen ontstaan. Wanneer kinderen namelijk in aanmerking zouden komen met deze 

schadelijke invloeden, dan zal een goede relatie tussen ouder en kind samen met de degelijke 

seksuele voorlichting perfect in staat zijn om deze “geheel te neutraliseren.”387  Het Asselch Blad 

deelde de moeder in dit verhaal een belangrijke rol toe: “De Vrouw is ook de Moeder: zij heeft hier veel 

in haar hand met de opvoeding, zedelik en ook lichamelik. Want in de prilste jeugd is ook gelegen de kiem van de 

zo veelvuldig voorkomende geslachtsoverprikkeling, die aan een middelmatige zelfbeheersing dan later vaak te zware 

eisen stelt.” 388 Opnieuw is dit een voorbeeld van de maatschappelijke rol van de moeder, eigen aan 

 
 

385 C. de L'E. "Bulletin Bibliographique - L'Education de la chasteté," Minerva 5, nr. 3 (1913): 95. 
386 P.M. "Education Sexuelle," Minerva 1, nr.3 (1910): 153 
387 "Vuile Liedjes (vervolg)," Asselsch Blad 4, nr. 2 (1912). 
388 "Boekbespreking en uittreksels - De Rein Leven-Beweging," Asselsch Blad 5, nr. 18 (1913). 
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het maternalistisch feminisme. In één van de laatste nummers van het Asselch Blad spreekt Dangotte 

haar lezers persoonlijk aan over het belang van de seksuele opvoeding: 

“konden zij [n.v.d.r. goede seksuele zeden] maar tot alle jongelieden komen, en konde onze 

jeugd ze dan maar waarlijk verstaan hoeveel ongelukken waren vermeden, hoeveel meer vrede 

en vreugde zou er ontstaan in die zielen voor wie deze woorden als eene openbaring zouden 

zijn en als eene nieuwe levensregel zouden gelden!”389 

De goede seksuele zeden die Dangotte aan haar leden probeerde kenbaar te maken bestond uit 

twee elementen: enerzijds de openheid om over het seksuele gedrag te spreken, anderzijds de 

bereidwilligheid om de natuurlijke seksuele driften te onderdrukken. Deze seksuele openheid gold 

niet enkel voor de seksuele opvoeding, maar ook voor de verplichting van verloofden en gehuwden 

om met elkaar de seksuele escapades van voor en tijdens het huwelijk te bespreken. Het was vooral 

belangrijk dat partners elkaar inlichtten over het al dan niet hebben van een seksueel overdraagbare 

aandoening:  

"Gezamenlike bestudering van het wezen en de gezondheidsleer van het geslachtsleven is 

noodzakelik. Beiden hebben zich in alles open tegen elkander uit te spreken en niets te 

verbergen. Anders ontstaat vervreemding, op huweliksmislukking uitlopend. Liefde moet 

offers kunnen brengen. Daar moet men zich in oefenen."390 

Deze openheid werd in de periodieken gepropageerd vanuit het achterliggende idee dat door open 

communicatie de verspreiding van geslachtsziektes kon ingeperkt worden. Wanneer geliefden niet 

open met elkaar zouden communiceren, dan werd in de periodieken voorgesteld om een verplicht 

geneeskundig onderzoek voor het huwelijk uit te voeren. Dit zou de enige uitweg zijn om echtparen 

voor mogelijke drama’s te behoeden: de besmetting met een geslachtsziekte en de degeneratie van 

henzelf en hun kinderen.391 Deze eis was afkomstig van de Nederlandse Rein Leven-beweging. 

Verder historisch onderzoek naar de invloed van de artikels over het “Geneeskundig onderzoek 

vóór het huwelijk” op het internationale maatschappelijke debat over de reglementering van de 

seksuele praktijken zou interessante inzichten geven in de impact van periodieken in het 

transnationale advocacy netwerk van sociale hervormers.  

Deze seksuele openheid was een reactie op de burgerlijke schroom omtrent heteroseksuele 

seksualiteit uit de lange negentiende eeuw. Met de propaganda van ideeën over seksuele openheid 

gingen de periodieken in tegen de burgerlijke seksuele moraal en beantwoordden ze aan de nood 

voor seksuele opvoeding.392 De seksuele moraal in de periodieken sloten dus niet aan bij de 

burgerlijke moraal van de negentiende eeuw. 
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Hoewel openheid gepropageerd werd, bleef zelfbeheersing centraal staan. Seksuele activiteiten 

mochten enkel de voortplanting tot doel hebben en anders was de onthouding noodzakelijk.393 

"Van wezenlike waarde in de strijd tegen de onreinheid is het, om het karakter te stalen en de 

zelfbeheersing bij het kind tot een gewoonte te maken." 394 Het ideaal van Selbstreform werd naar 

voren geschoven als belangrijkste middel om deze zelfbeheersing en seksuele onthouding te 

kunnen bereiken:  

“Zorg voor het lichaam, gezondheid, kracht, vlugheid, behendigheid, schoonheid, de volle 

ontwikkeling van schouders, borst, armen, lendenen en benen, blozende wangen, heldere 

oogen, behagen in lichaamsoefening, koud water en reinheid, liefde voor de landelijke natuur, 

aandrift tot mededinging en wedstrijd, de geoorloofde zuch om een fraai exemplaar te zijn, 

met een krachtige en buigzame stem, gehardheid tegen wind en weder, een normalen eetlust en 

gezonden, regelmatigen slaap, alverder een oprechten, vrijen, openhartigen omgang met 

menschen, liefde voor het ideaal des Turners: “Frisch, frei, fröhlich, fromm”, een lofwaardige 

begeerte om uit te munten, voorliefde voor rhytmische bewegingen, zooals die beoefend werden 

in de oudheid, toen de dans in zijn verscheiden vormen niet alleen tot krachtbetoon uitlokte, 

maar ook de ziel stemde tot deugd en godsdienstigheid – dit alles te kenne, te voelen en in 

toepassing te brengen: ziedaar waarschijnlijk het krachtigste voorbehoedmiddel en het sterkste 

wapen tegen alle soorten van geslachtsafdwalingen.”395 

In dit citaat worden alle principes van de Lebensreform aangehaald.396 Iedereen had zelf de 

verantwoordelijkheid om zijn seksuele gedrag aan te passen en op die manier het geslachtsvraagstuk 

mee te helpen oplossen. “Wij zijn medeverantwoordelik voor de kwade kansen die de maatschappij 

haar leden stelt. Ieder van ons persoonlik is betrokken bij het allen gemeenschappelike 

drankvraagstuk en geslachtsvraagstuk.”397 De idee dat de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn 

geluk en dat van de samenleving sluit aan bij een eerder liberale visie op de samenleving. Deze 

stond haaks op het nieuwe medisch-sociaal denken dat vanaf de eeuwwisseling opgang maakte. 

Hierin stond de milieufactor centraal en de mens verloor zijn agency. De ideeën over seksuele 

moraal die in de opvoedkundige tijdschriften naar voren komen gaan dus niet mee in dit denken, 

maar zetten net zoals in de Lebensreform de verantwoordelijkheid van het individu centraal. Dit is 

ook logisch wanneer we de Reformpedagogische insteek van beide periodieken indachtig zijn. Met 

zelfbeheersing en seksuele onthouding als belangrijkste middel tegen geslachtsziekten en moreel 

verval verzetten de twee periodieken zich tegen het neomalthusianisme dat in die periode opgang 
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maakte onder de bevolking.398 Het neomalthusianisme stelde dat anticonceptie het beste middel tot 

de geboortebeperking en de inperking van de venerische ziektes was, een idee waarin de 

Lebensreform en de twee periodieken zich duidelijk niet konden vinden. Hiervan getuigen ook de 

verschillende artikelen tegen de verspreiding van deze ideeën.  

Dat seksuele voorlichting belangrijk was, schreven de periodieken veelvuldig. Maar ook over hoe 

de seksuele opvoeding didactisch uitgevoerd moest worden, werd uitvoerig geschreven. De details 

hierover zullen echter niet in deze scriptie besproken worden. Wel sta ik kort even stil bij enkele 

krachtlijnen uit de pedagogie van de seksuele voorlichting, want in beide periodieken verschenen 

ook hierover enkele gedetailleerde artikels.399 Ze benadrukten telkens dat de seksuele voorlichting 

vanuit de belevingswereld van het kind moet vertrekken, een belangrijk reformpedagogisch ideaal. 

Daarnaast staan ook openheid en eerlijkheid centraal, vragen van kinderen in verband met de 

seksualiteit mogen nooit afgewimpeld worden.400 Wanneer ouders en leerkrachten open en eerlijk 

reageren op de vragen van kinderen, zullen de schadelijke invloeden van buitenaf over de 

verminderde zeden veel minder impact hebben.401 Tot slot beklemtonen de bijdragen dat seksuele 

opvoeding geen momentopname is, maar een levenslang proces van bijleren. De kinderen, 

jongeren én volwassenen moeten zichzelf continu nieuwe kennis over het relationele en seksuele 

leven eigen maken.402 Het ideaal van de zelfeducatie dringt hierin door. Bijzonder interessant om 

de pedagogische onderbouw van deze seksuele opvoeding te achterhalen zijn de artikels van Felix 

Ortt die in Minerva en het Asselch Blad verschenen. Een uitgebreide inhoudelijke analyse van deze 

artikels zou een boeiende bijdrage aan de geschiedenis van de seksuele opvoeding ofwel 

Sexualpädagogik.403 Wat in ieder geval opvalt is dat de ideeën over seksuele opvoeding geformuleerd 

in de tijdschriften, vele gelijkenissen vertonen met deze van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor 

seksuele gezondheid.404  

Tot noch toe analyseerde ik enkel die artikels waarbij men ervan uitging dat de mens vrijwillig aan 

seksuele opvoeding zou doen om de maatschappelijke problemen tegen te gaan, maar was iedereen 

bereid om aan zelfeducatie te doen? Hierover werd in intellectuele kringen heel wat gediscusieerd, 

maar het idee leefde – ook in de periodiek – om lessen in seksuele opvoeding verplicht te maken 

voor scholen en voor het leger. In Minerva werd in dit verband regelmatig verwezen naar 

wetsvoorstellen uit verschillende landen die de seksuele opvoeding wettelijk verplicht zouden 

maken. Deze artikels focusten voornamelijk op Italië en Nederland en waren dikwijls van de hand 
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van Lodewijk van Mierop. 405 Hoewel van Mierop geloofde in de goede eigenschappen van de 

seksuele opvoeding, geloofde hij dat deze voorlichting voornamelijk in het huisgezin moest 

gebeuren en niet in de school.406 Thuis was de plek waar de geheimen van het relationele leven zich 

mochten openbaren, de school diende zich te beperken tot de “algemeene beginselen van kuischheid in 

gedachte, woord en daad.”407 Van Mierop pleitte ervoor om in de scholen geen lessen te geven in 

seksuele opvoeding, maar onderricht in seksuele hygiëne te voorzien. Deze cursussen moesten 

door een arts gegeven worden en zouden er zouden de jongeren zo waarschuwen voor de gevaren 

van de geslachtsziekten.408 In het verslag van de commissie van de Nederlandse Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst werd ook aangehaald dat lessen in seksuele hygiëne verplicht moesten 

worden voor scholen, het leger en vakverenigingen. Van Mierop vond dit idee heel lovenswaardig, 

aangezien dit wees op een toegenomen bewustwording over het belang van seksuele voorlichting 

en hygiëne in de strijd tegen de geslachtziektes, alsook op de bereidwilligheid om er iets aan te 

veranderen.409 De eisen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst kunnen 

eveneens vanuit een hygiënistisch oogpunt verklaard worden, aangezien het hoofdzakelijk artsen 

waren die hoopten via lessen in sociale hygiëne de moraal van het volk op te krikken en de 

maatschappelijke degeneratie tegen te gaan.410 De aandacht voor wetgeving omtrent de seksuele 

vraagstukken was in Minerva vrij groot, aangezien het tijdschrift alle internationale, 

hervormingsgezinde ideeën over opvoeding wou verspreiden en progressieve wetgeving inzake 

pedagogie was in dit verband bijzonder belangrijke informatie. In het Asselch Blad ging er minder 

aandacht uit naar de internationale wetgeving over seksuele opvoeding. De verklaring hiervoor is 

hoogstwaarschijnlijk de lokale focus van het blad. Enkel voor artikels over de wetgeving voor het 

geneeskundig onderzoek maakten beide periodieken plaats.  

Tot slot sta ik in deze scriptie nog even stil bij de vraag hoe en waarom de periodieken de informatie 

over seksuele opvoeding tot bij de lezers brachten. In Minerva werden in verband met de seksuele 

opvoeding zeer zelden volwaardige artikels opgenomen, maar verschenen er vooral bibliografische 

verwijzingen in de volgende rubrieken: “Chronique”, “Bulletin Bibliographique”, “Rein Leven-

Kroniek” en vanaf 1914 in de rubriek “Door de Nederlandsche Boeken”. Hieruit maak ik op dat 

hoewel het tijdschrift de seksuele opvoeding interessant genoeg vond om thema’s hieromtrent aan 

zijn lezers aan te reiken, ze deze niet belangrijk genoeg vond om er echt volwaardige studies over 

te laten verschijnen. Dat seksuele opvoeding als een taak van de ouders en niet als een van het 

onderwijs aanzien werd, kan hiervoor een belangrijke verklaring zijn. Dat er toch referenties in het 

tijdschrift voorkwamen verklaar ik aan de hand van twee argumenten.  
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Ten eerste omdat dit binnen de beleidsopdracht van het B.I.D.E. paste: het verzamelen van alle 

hervormingsgezinde informatie over opvoeding en onderwijs. Zeker is dat seksuele opvoeding 

zoals ze in de periodieken omschreven wordt onder deze noemer viel. In de vorm van de 

boekbesprekingen reikt de redactie de opvoedkundigen en pedagogen heel wat materiaal aan om 

via zelfeducatie meer over de seksuele opvoeding te weten te komen en deze kennis dan in hun 

(les)praktijk op te nemen.  

Ten tweede stel ik dat Peeters vriendschap met van Mierop en Ortt eveneens een verklarende factor 

was, want bijna alle artikels die handelen over seksuele opvoeding zijn afkomstig van één van hen. 

Dat de drie figuren tot hetzelfde intellectuele netwerk behoorden toonde ik in deel 2 van deze 

scriptie reeds aan. Aan de hand van deze casus bewijs ik eveneens dat deze persoonlijke connecties 

aan de basis van een gegevensuitwisseling stonden die de identiteit van de periodiek mee 

bepaalde.411 Door de innige vriendschap tussen Ortt, van Mierop en Peeters verkondigde Minerva 

inzake seksuele opvoeding de ideeën van de Nederlandse Rein Leven-beweging. 

In het Asselch Blad verschenen er wel volwaardige artikels over seksuele opvoeding. Dat Dangotte 

hier veel aandacht aan schonk, kan deels verklaard worden door haar persoonlijke engagement. 

Dangotte was zelf aanhangster van de Lebensreform en zoals ik in deel 2 reeds aangaf maakte zij 

er een punt van om deze idealen uit te dragen tot het grote publiek. Aangezien seksuele opvoeding 

een cruciaal element was van deze Lebensreform hoeft het dan ook niet te verbazen dat hierover 

veel artikels verschenen. Een andere verklaring moeten we opnieuw zoeken in de opzet van de 

periodiek. Waar Minerva focuste op de verspreiding van reformpedagogische ideeën over het 

onderwijs, focuste Asselch Blad vooral op de verspreiding van deze ideeën over de opvoeding in het 

gezin. Aangezien seksuele opvoeding vooral een private aangelegenheid was, zag Dangotte het als 

haar taak om de ouders in te lichten over waarom en hoe deze seksuele voorlichting moest 

gebeuren. Asselch Blad wou namelijk  “gezonde gedachten over opvoeding, gezondheidsleer en ethische en sociale 

quaestiën” verspreiden en zoals reeds gezegd wilde de seksuele opvoeding een oplossing bieden aan 

de vele sociale problemen van die tijd.412 Nog niet het minst aan het probleem van de sociale en 

maatschappelijke achteruitgang door de verspreiding van venerische ziektes tegen te gaan. Hoewel 

beide periodieken hun best deden om de nieuwe ideeën over seksuele opvoeding onder het volk te 

verspreiden, bleef de kennis over de materie voor de Eerste Wereldoorlog beperkt.413  

3. Tussentijdse besluit: Seksuele en relationele moraal en de verspreiding 

van het hervormingsgezinde gedachtengoed 

De discoursanalyse van de artikels over seksuele en relationele moraal maakte duidelijk dat in de 

periodieken geslachtsziekten en seksuele zedenverwildering als oorzaken van maatschappelijke 

degeneratie werden aangewezen. De oorzaken van deze twee seksuele problemen waren divers, 

maar in de periodieken werden vooral alcoholisme, prostitutie en genderongelijkheid als 
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belangrijkste aangewezen. De schrik voor de sociale degeneratie was reëel in de belle époque. Dat 

de periodieken deze schrik aanwakkerden, verklaar ik als volgt: schrik creëerde de vraag naar 

oplossingen en dat is net wat deze hervormingsgezinde periodieken hun lezers wilden aanreiken. 

De periodieken maakten duidelijk dat, hoewel deze kwalen allemaal inherent waren aan de 

industriële, moderne samenleving ze toch verholpen konden worden. De periodieken wezen de 

seksuele onwetendheid van het volk aan als hoofdoorzaak voor de vele problemen. Waar arbeiders 

wel konden praten over vulgariteiten, was de kennis over de voortplanting en de venerische ziekten 

zeer beperkt. Bovendien versterkte de burgerlijke preutsheid over seksualiteit de problemen door 

ze te verzwijgen in plaats van ze te bestrijden. De sociale degeneratie veroorzaakt door 

geslachtsziekten en seksueel zedenverval kon enkel bestreden worden door in te grijpen bij de kern 

van het probleem: het aanpakken van de seksuele onwetendheid van de bevolking. 

De seksuele openheid en voorlichting werden als dé methodes aangewezen om het probleem van 

de onwetendheid aan te pakken. Het geloof dat de opvoeding de problemen in de samenleving kon 

oplossen is onlosmakelijk verbonden met de reformpedagogiek, maar weerspiegelt eveneens het 

socialistische idee van educatie als middel tot verheffing van de massa op weg naar de ideale 

maatschappij. 

Seksuele voorlichting moest volgens de tijdschriften inherent deel uitmaken van een goede 

opvoeding en lessen over seksuele hygiëne dienden op school gegeven te worden. De didactische 

methodes die in de periodieken aangereikt werden om aan seksuele (her)opvoeding te doen pasten 

allemaal binnen de ideeën van de reformpedagogiek. Daarenboven werd duidelijk gemaakt dat het 

gezin dé plek was waar de seksuele voorlichting moest gebeuren Beide periodieken kenden in dit 

verband een belangrijke plaats toe aan de moeder die als bewaker van de goede zeden naar voren 

geschoven werd. De beklemtoning van de sociale functie paste binnen het maternalistische 

feminisme, waarvan we in beide periodieken sporen terug vinden. De school moest zich beperken 

tot lessen in seksuele hygiëne. Deze ideeën weerspiegelen dan weer de invloed van de hygiënistische 

beweging op de periodieken. Ook de verschillende artikels over wetgeving die seksuele opvoeding 

en hygiëne verklappen de invloed van het hygiënisme.  

Wat bij beide periodieken echter opviel, was dat de meeste artikels over seksuele en relationele 

moraal geschreven werden door de Nederlandse Rein Leven-beweging of door hun belangrijkste 

adepten Felix Ortt en Lodewijk van Mierop. De ideeën over seksuele moraal getuigden hierdoor 

van een sterke verankering in het Lebensreformdiscours van de Nederlandse Rein Leven-Beweging. 

De ideeën van zelfbeheersing die hieruit voortkwamen als belangrijkste middel tegen de 

onzedelijkheid gingen in tegen het neomalthusianisme, een beweging die de Nederlandse Rein 

Leven-beweging én de Belgische Werkliedenpartij met man en macht probeerden te bestrijden.414 
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Besluit 
In deze masterscriptie wou ik onderzoeken welke ideologieën er in de opvoedkundige tijdschriften 

Minerva en Asselsch Blad aangehangen werden om hen zo een plaats te geven binnen het netwerk 

van sociale hervormers. Dit deed ik door middel van een biografische studie van beide periodieken 

en hun hoofdredacteurs in deel 2 van deze scriptie, alsook door een discoursanalyse in deel 3 over 

de ideeën omtrent seksuele en relationele moraal zoals deze in beide periodieken aan bod kwamen. 

Op die manier kon ik de ideologische onderbouw van de periodieken achterhalen om zo de 

periodieken een plaatsje te geven in het transnationale netwerk van sociale hervormers van voor 

de Eerste Wereldoorlog én de activiteiten van Edward Peeters terug een plaats te geven in de 

historiografie. 

Uit het biografische onderzoek naar de twee periodieken en hun hoofdredacteurs haalde ik 

interessante inzichten over de ideologische onderbouw van de periodiek. Allereerst toonde ik aan 

dat de levensloop van een periodiek onlosmakelijk verbonden is met die van zijn hoofdredacteur. 

Ik toonde aan dat zowel Peeters als Dangotte zich in een internationaal netwerk van progressieve 

hervormers bevonden en dat deze socialisering bij beiden cruciaal was bij de oprichting van hun 

opvoedkundige periodiek. Peeters had vooral banden met de Vlaamse Beweging en Rein Leven, 

waar Dangotte dan weer een belangrijke actor was in het Belgische en internationale feminisme en 

ook banden had met de Rein Leven-beweging en de Belgische vrijmetselarij. Beide figuren aarzelden 

ook niet om hun netwerk in te schakelen om van de periodiek een succes te maken. Mijn onderzoek 

toonde eveneens aan dat de ideologische overtuigingen van de hoofdredacteurs van cruciaal belang 

zijn voor de invulling van het tijdschrift.  

Mijn biografisch onderzoek bewees eveneens dat dat het Asselsch Blad als lokale variant van het 

internationale Minerva gold. Beide tijdschriften maakten het namelijk tot hun doel de idealen van 

de reformpedagogiek uit te dragen tot bij een groter publiek. Minerva focuste op leerkrachten en 

pedagogen in de internationale ruimte, Asselsch Blad op leken en onderwijzers uit het Gentse en bij 

uitbreiding uit Vlaanderen. Zij deden dit omdat zij geloofden dat een reformpedagogische 

opvoeding dé sleutel was tot een betere maatschappij. Beide periodieken kozen er eveneens voor 

om die nieuwe ideeën (deels) in het Nederlands te verspreiden. Dit verraadt het lokale engagement 

van beide periodieken. Minerva wou het lot van de Vlamingen verbeteren, Asselsch Blad dat van de 

arbeiders. In beide gevallen was de keuze van het Nederlands bepalend om hun doel te bereiken 

en telkens paste dit binnen het idee van educatie als manier om het volk te verheffen. Minerva kende 

dus een Vlaamsgezinde ideologische onderbouw en Asselsch Blad een socialistische. Deze 

overtuiging weerspiegelde tevens de ideologie van de hoofdredacteurs.  

De discoursanalyse maakte de ideeën over seksuele en relationele moraal in de twee periodieken 

kenbaar. Er was in beide tijdschriften duidelijk een gemeenschappelijk discours merkbaar over de 

ideeën omtrent seksuele en relationele problemen en hun oplossing, ware het niet dat beide 

periodieken de thema’s wel op een ietwat andere manier aanbrengen. Minerva doet dit op een 

wetenschappelijke manier, Asselsch Blad op een heropvoedende. Het algemene idee is echter 

hetzelfde: seksuele onwetendheid zorgt voor geslachtsziektes, seksuele zedenverval en uiteindelijk 
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sociale degeneratie. De periodieken duidden seksuele openheid en voorlichting aan als de oplossing 

van het probleem van seksuele onwetendheid en de sociale degeneratie die hieruit voortkwam. Dit 

antwoord op de seksuele problemen en de maatschappelijke degeneratie ging radicaal in tegen de 

burgerlijke ideeën van seksuele preutsheid en tegen de ideeën van het neomalthusianisme. Het 

discours over seksuele opvoeding bevatte sporen van maternalistisch feminisme, hygiënisme, 

socialisme en reformpedagogiek. Maar wat deze analyse vooral aantoonde was de intense 

verwevenheid van beide periodieken met de Nederlandse Rein Leven-beweging van Felix Ortt en 

Lodewijk van Mierop. Een verband dat reeds in voorgaand onderzoek werd aangegeven.415 

Op basis van mijn onderzoek kon ik dus het wereldbeeld dat in de twee periodieken aan de lezers 

doorgegeven werd identificeren waardoor ik de ideologische onderbouw van beide periodieken 

kon achterhalen. Hierdoor weet ik dat beide periodieken zich op een positieve manier verhielden 

tot de reformpedagogiek, de Lebensreform, het feminisme, het socialisme, de hygiënische 

beweging en de Vlaamse beweging. Verder onderzoek zou de specifieke aard van de verwevenheid 

kunnen onderzoeken om een nog vollediger beeld van de plaats van deze opvoedkundige beweging 

binnen het netwerk van sociale hervormers te krijgen.  

  

 
 

415 Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 
engagement”, 118. 
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